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Száraz
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Érd, Felsőutca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu

Telefon: (70) 949 4996
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését
feladhatja személyesen

ügyfélszolgálati
irodánkban.

2030 érd,
szabadság

tér 12.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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„Ha újrakezdeném, ugyanígy és ugyanezt tenném!”
Interjú Nemeskéri Xéniával, a Csuka Zoltán-díj idei kitüntetettjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 3. szám    2018. január 24.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A m agyar kultúra mi magunk vagyunk
A magyar kultúra napjára Érden 

vasárnap emlékeztek meg a művelő-
dési központban rendezett ünnepsé-
gen, amelynek résztvevőit T. Mészá-
ros András polgármester köszöntöt-
te. Az ünnep jelentőségéről, kultú-
ránk megőrzésének fontosságáról dr. 
Aradszki András államtitkár, or-
szággyűlési képviselő szólt ünnepi 
beszédében. Szentmártoni János, a 
Magyar Írószövetség elnöke is a Him-
nusz évfordulóját méltatva emléke-
zett, s idézte föl, hogy éppen tíz esz-
tendeje, hogy itt, Érden első ízben ad-
ták át a város önkormányzatával kö-
zösen alapított Bella István-díjat. A 
hagyománynak megfelelően e jeles 
alkalomból adta át a polgármester a 
Csuka Zoltán-díjat, s hirdették ki a 
diákok számára kiírt „Így írok én” 
irodalmi pályázat eredményét is. Tu-
dósításunkat a 3. és 24. oldalon, az 
ünnepi műsorról, valamint az irodal-
mi pályázat eredményeiről szóló írá-
sunkat a 8–9. oldalon olvashatják.
 n 3. oldal

Összefogás a szemetelők ellen

A városvezetés egyeztetést kezdeményezett az ÉKFI, 
a közterület-felügyelet, valamint az ÉTH között annak 
érdekében, hogy csökkenjen a közterületeken elszórt 
hulladék – jelentette be T. Mészáros András múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján.  n 7. oldal

Szórólap helyett jótékonyság

Egy érdi vállalkozó, Morzsik Attila négyszáz adag csir-
kepaprikást főzött vasárnap a rászorulóknak, amit a 
Szociális Gondozó Központ szokásos ételosztásán 
kóstolhattak meg a nehéz helyzetben élők az Érdlige-
ti játszótér mellett.  n 25. oldal

Négy között az ÉRD a kupában

Bejutott a legjobb négy közé a női kézilabda Magyar 
Kupában az ÉRD, amely simán verte a DVSC-TVP-t. A 
csapat a sorozat előző kiírásában épp Debrecenben 
búcsúzott a negyeddöntőben, így volt miért vissza-
vágni a hajdúságiaknak.  n 30. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Az apróhirdetési árak 2018. január 1-től visszavonásig érvényesek.

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft
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Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

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

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

bükk, tölgy, akác

10 kg 700 Ft
1 raklaptól 65 Ft/kg
5 raklaptól 63 Ft/kg
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A magyar kultúra  
mi magunk vagyunk
Amikor Kölcsey 1823. január 22-én szignálta az Isten 
áldd meg a magyart kezdetű versének végleges kézira-
tát, nem is sejtette, hogy költeménye a nemzet himnusza 
lesz, s hogy 1989-ben ezt a napot a magyar kultúra ün-
nepévé nyilvánítják – egyébként ebben az évben foglalta 
először törvénybe, egyenesen az alkotmányba az or-
szággyűlés, hogy Kölcsey verse Magyarország hivatalos 
himnusza.

A magyar kultúra napjára 
Érden vasárnap emlékeztek 
meg a művelődési központ-
ban rendezett ünnepségen, 
amelynek résztvevőit T. Mé-
száros András polgármes-
ter köszöntötte. Az ünnep 
jelentőségéről, kultúránk 
megőrzésének fontosságá-
ról dr. Aradszki András ál-
lamtitkár, országgyűlési 
képviselő szólt ünnepi be-
szédében. Szentmártoni 

János, a Magyar Írószövet-
ség elnöke is a Himnusz év-
fordulóját méltatva emléke-
zett, s idézte föl, hogy éppen 
tíz esztendeje, hogy itt, Ér-
den első ízben adták át a vá-
ros önkormányzatával közö-
sen alapított Bella István-dí-
jat. A hagyománynak megfe-
lelően e jeles alkalomból 
adta át a polgármester a 
Csuka Zoltán-díjat, s hirdet-
ték ki a diákok számára ki-

írt „Így írok én” irodalmi 
pályázat eredményét is.

Az ünnep alkalmából a 
Himnuszt ezúttal a Harmó-
nia Vegyes Kar énekelte Hor-
nyák Tamás vezényletével.

T. Mészáros András pol-
gármesteri köszöntőjét kö-
vetően dr. Aradszki András 
államtitkár, országgyűlési 
képviselő méltatta az ünnep 
jelentőségét, s hívta föl a fi-
gyelmet, hogy a kultúra, a 
nemzettudat, a nemzeti em-
lékezés szempontjából sors-
döntő időket élünk. S nem 
vesszük észre, hogy az el-
múlt 35–40 évben a világban 
egy nyelvi, értelmezési fo-
lyamat zajlott le, ami odáig 
vezetett, hogy az igenek nem 
igenek, a nemek nem nemek 
már; az igazat hamisnak ál-
lítják be, minden viszonyla-
gos, attól függően, hogy hon-
nan nézzük. Nemzetről, ha-

záról, családról ódivatú do-
log beszélni. Ennek az új 
nyelvezetnek a használata 
odáig vezetett, hogy azt a 
sort, hogy „Isten áldd meg a 
magyart!” ma nem lenne kí-
vánatos versbe szedni.

– Úgy gondolom azonban 
– hangsúlyozta dr. Aradszki 
András –, hogy korszakvál-
tás előtt állunk. A kultúra 
segítségével és erejével is 
vissza tudjuk venni a szavak 
régi értelmét, vissza tudjuk 
adni a gondolatok erkölcsi 
tartalmát, s újra bátran és 
őszintén olvashatjuk a ver-
seinket, regényeinket. S gon-
dolataink a magyar sorsról 
bátran és őszintén szárnyal-
hatnak majd, és erőt adnak, 
hogy megőrizhessük és meg-
élhessük magyarságunkat.

A Magyar Írószövetség el-
nöke beszédében utalt arra, 
hogy a kultúra szó latin ere-

detije a föld megművelését 
jelentette, kézenfekvő tehát 
a párhuzam az ásó, a kapa, 
az eke és a toll, az ecset, a 
kottapapír között, előbbiek a 
testünk, utóbbiak a szelle-
münk táplálását segítik. Ösz-
szetartozásuk történelmünk 
tragikusan hosszú pusztító 
szakaszaiban mégsem volt 
mindig magától értetődő, s a 
párbeszéd mára talán még 
nehezebbé vált. De töreked-
nünk kell arra, hogy a két 
világot újra egyesítsük. Ez 
túlélésünk záloga – figyel-
meztetett Szentmártoni Já-
nos –, mert a magyar kultúra 
az, ami nélkül nem lennénk 
itt, ez az összetartó erő, 
amely nemzetté kovácsolt 
bennünket. A magyar kultú-
ra mi magunk vagyunk, a 
holtak és a mában élők – 
mondta.

(Folytatás a 24. oldalon.)

Az ünnepség résztvevőit T. Mészáros András polgármester köszöntötte  (Fotó: Boros Sándor)

Dr. Aradszki András: „a kultúra erejével vissza tudjuk venni a szavak 
régi értelmét”  (Fotó: M. Nagy Péter)
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Hel ytörténet és mákos tészta
Ötéves korától apja cukrászdájában segédkezett, de ré-
gész vagy csillagász szeretett volna lenni. Végül a ma-
kacsságának köszönhetően közgazdásznak állt. Négy 
évtizeden át barátkozott a számokkal, szabadidejében 
pedig a fél világot bejárta. Nyugdíjasként a város múltját 
kezdte kutatni, munkája nyomán rengeteg értékes do-
kumentum gazdagítja az érdi könyvtárat. Nemeskéri 
Xéniával beszélgettünk, akit felbecsülhetetlen jelentő-
ségű helytörténeti munkásságáért a magyar kultúra 
napja alkalmából Csuka Zoltán-díjjal tüntettek ki.

n Bálint Edit

– Mi vitte rá, hogy Érd 
múltjával foglalkozzon?

– Amikor a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár először 
meghirdette azt a helytörté-
neti pályázatát, amelyre 
régi anyagokat, történelmi 
események résztvevőinek él-
ménybeszámolóit várták, a 
saját emlékeimben kutatva 
rájöttem, hogy jómagam is 
bőséges anyaggal szolgálha-
tok, hiszen Érden születtem 
és itt éltem át a történelem 
viharait. Ráadásul édes-
apám hagyatékában pár kü-
lönleges, eredeti dokumen-
tumot is őriztem. Ő ugyanis 
a felparcellázott Károlyi bir-
tok egyik telkét vásárolta 
meg a Tusculanumban, erre 
épült fel a családi házunk. A 
terület adásvételi szerződé-
sét maga Károlyi gróf írta 
alá 1932-ben. Az eredeti pél-
dány most is a tulajdonom-
ban van, a könyvtár pedig 
őrzi a másolatát. 

– Mondhatni, a helytörté-
net összefonódott a saját 
életével, hiszen nyolcvan 
éven keresztül itt helyben 
élte meg a változásokkal teli 
20. század történelmét. 
Kezdjük hát az elején!

– A szüleim gyári munká-
sok voltak, akik az említett 
telek megvásárlását követő-
en, a rokonság segítségével 
felépítettek egy szerény csa-
ládi házat. Édesapám erede-
tileg cukrász volt, de az ak-
kori válságos időszakban 
kénytelen volt gyárban elhe-
lyezkedni, mert egyetlen 
cukrászmester sem vett fel 
segédet. Apu a budapesti 
Ganz gyárban munkásként 
kezdett, majd elvégzett egy 
műtőstanfolyamot, és a gyár 
orvosa mellett dolgozott. Ott 
ismerkedett meg édes-

anyámmal, akivel – miután 
feleségül vette – rengeteget 
spóroltak, hogy megvehes-
sék az érdi telket, mert apám 
kikötötte, inkább éjjel-nap-
pal dolgozik, de nem vesz a 
nyakába adósságot! A gyári 
állása mellett a cukrász 
szakmáját sem hagyta vesz-
ni, így a házunk építése so-
rán egy parányi műhelyt is 
kialakított magának. Kora 
hajnalban felkelt, megsütöt-
te azt az adag pogácsát, pe-
recet és kiflit, amire a helyi 
kocsmákban már előzőleg 
felvette a rendelést. Bepakol-
ta egy háti kosárba, majd 
gyalog „kiszállította”. Utána 
az állomás közeli kerékpár-
megőrzőben letette a kosa-
rát, átöltözött, és elindult a 
munkahelyére műtősnek. 

– Különleges neve van. 
Hogyan lett Xénia?

– Már a születésem sem 
volt mindennapi, ugyanis 
1934 utolsó napján, szilvesz-
ter este láttam meg napvilá-
got. Apu a térdig érő hóban 
sietett a bábáért, Viki néni-
ért – fél Érd nála született! A 
bábaasszony a hálószobából 
kijövet örömmel újságolta 
apámnak, hogy nagyon szép 
kislánya született. Az lehe-
tetlen! – tiltakozott apu, mi 
fiút vártunk! Nehezen, de be-
letörődött, hogy lánya lett, és 
amikor elment anyaköny-
veztetni, 1935. január 1-jére 
dátumoztatta a születése-
met, mondván, ha már lány, 
nyerjen magának egy évet! 
Anyuval megbeszélték, a fiút 
Antalnak nevezik el, de ha 
lány születik, anyu választja 
a nevét. Ő pedig egy szerel-
mes regény lengyel herceg-
nője után a Xéniát találta 
megfelelőnek. Volt is ebből 
bonyodalom, mert a pap nem 
akart Xéniának keresztelni. 
Azzal érvelt, hogy ilyen nevű 
szent nem létezik! Akkor jól 

nézze meg ezt a gyereket, 
mert ő lesz az első! – csat-
tant fel apu. Végül Erzsébet 
Xéniának kereszteltek a 
templomban. Egyébként az 
egész család a fejét csóválta, 
hogy ez a fura név csak anyu 
bolondériája, mert még a 
naptárban sem szerepel, de 
pár év múlva mégiscsak be-
került.

– Később az édesapja az 
eredeti szakmájában önálló-
sodott, cukrászdát nyitott a 
vasútállomás közelében. Mi-
ként fogadták az érdiek? 

– Ma egy nyomda műkö-
dik abban az épületben, 
amelynek alagsorában ki-
alakítottuk az első kis üzle-
tünket. Anyu kiszolgált, 
apu meg a házunk melletti 
műhelyben készítette a sü-
teményeket. Később a két 
vasút közé épített üzletek 
egyikébe költöztettük a 
cukrászdánkat, majd, ami-
kor a két vasút közötti üz-
letsort építeni kezdték, apu 
a kocsma melletti saroktel-
ket vette meg cukrászdá-
nak. Sokan bolondnak néz-
ték emiatt. Ő azonban így 
érvelt: „jönnek haza a mun-
kások, a férfiemberek több-
sége betér egy-egy féldeci-
re a kocsmába. Ha netalán 
kissé felöntene a garatra, 
hazafelé menet a cukrász-
dába is betér, hogy krémes-
sel engesztelje ki az asszo-
nyát.” Mint kiderült, nem 
volt rossz az elgondolás! 
Beindult az üzlet, én pedig 
már ötéves koromtól bese-
gítettem a szüleimnek. 
Apunak ugyanis az volt az 
elve, hogy a gyereket már 
kicsi korában rá kell szok-
tatni a munkára. Mindig 
azt hangsúlyozta: a munkát 
soha nem szabad szégyell-
ni, bármit csinál az ember! 
Amikor már elértem az asz-
talt, nekem kellett össze-
szedni a használt edényt, 
de a mosogatást nem mer-
ték rám bízni, mert azok a 
rakoncátlan, rosszindulatú 
tányérok valahogy mindig 
kicsúsztak a kezemből! Ne-
gyedik elemitől pedig egy-
szerre tanultam és kiszol-
gáltam a vendégeket. Volt 
egy asztalom a pult mögött, 
ott írtam a leckét, ha bejött 

valaki, abbahagytam, s mi-
után elment a vendég, foly-
tattam. 

– Minden jól ment volna, 
de jött a háború. Miként vé-
szelték át?

– Aput persze behívták 
katonának, szakácsként 
szolgált a fronton, mi meg 
ketten maradtunk anyuval. 
Nem akarta bezárni az üzle-
tet és a megkezdett bővítést 
is folytatni szerette volna. 
Sokan csak „édes néninek” 
szólították. Ügyes asszony 
volt, mindig feltalálta ma-
gát, így még akkor is készí-
tett süteményt, amikor alig 
lehetett alapanyagot besze-
rezni. Kitalálta például a 
sárgabaracklekváros tor-
tát. A Don-kanyari csata 
évé ben apu még a fronton 
volt, és tulajdonképpen a 
születésnapom mentette 
meg attól, hogy a sok ezer 
katonával együtt ő is oda-
vesszen. Az ő szakaszát is ki 
akarták vezényelni az orosz 
frontra, de egy hónappal 
előtte úgy döntött a parancs-
nokság, hogy a katonák felét 
karácsonyra, a másik felét 
pedig szilveszterre hazaen-
gedik pihenni. Apu – nem 
kis szerencsénkre – az utób-
bit kérte, mondván, szilvesz-
terkor van a lánya születés-
napja. Ez mentette meg at-
tól, hogy őt is Don-kanyar-
hoz vezényeljék, mert azo-
kat, akiknek már karácsony 
után vissza kellett érkezni-
ük, bizony mind elvitték az 
orosz frontra.

– Egy alkalommal ön 
mentette ki az édesanyját az 
orosz katonák karmaiból. Mi 
történt?

– A háború végén, mielőtt 
bejöttek az oroszok, a kör-
nyékünkön alig maradt vala-
ki, szinte mindenki elmene-
kült a tárnoki kőfejtőbe. 
Anyu viszont kijelentette: 
inkább itt hal meg, de nem 
hagyja őrizetlenül az üzletet 
és a házunkat. Az volt a máz-
link, hogy az orosz parancs-
nokság kisajátította magá-
nak a mellettünk lévő kocs-
mát. Egyszer csak több tu-
catnyi orosz katona rontott 
be hozzánk, körbefogták és 
elkezdték molesztálni anyut. 
Én meg – alig tízéves lehet-
tem – rémülten átfutottam a 
parancsnokságra, elkaptam 
és erőteljesen cibálni kezd-
tem az egyik tiszt zubbo-
nyát. Ezzel sikerült nemcsak 
magamra irányítani a fi-
gyelmét, hanem átráncigál-
tam őt hozzánk, közben azt 
kiabáltam: segítsen, anyut 
bántják! Kiderült, ő volt a 
parancsnok. Azonnal kieb-
rudalta tőlünk a katonákat, 
de közben megszimatolta a 
paprikás krumpli ínycsik-
landó illatát. Mindjárt közöl-
te is velünk, hogy mától ide-
költözik és anyunak főznie is 
kell rá. Rendben – egyezett 
bele anyu – úgysem volt vá-
lasztása –, de miből főzzön, 
hiszen semmink sincs! Ettől 
kezdve a parancsnok bősé-
gesen ellátott bennünket éle-
lemmel, sőt a védelmünk is 
biztosítva volt, mert egy 
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orosz katona mindig őrt állt 
a házunk előtt. A háború 
után azonban csak úgy áll-
hattunk talpra, hogy miután 
hazaérkezett, édesapám 
olyat tett, amitől mindig is 
ódzkodott: hitelt vett fel és 
újra megnyitotta a cukrász-
dát. Szinte éjjel-nappal dol-
goztunk, hogy visszafizes-
sük, de szerencsére ismét 
beindult az üzlet.

– Vajon ön is cukrásznak 
készült?

– Ha szóba került, milyen 
pályát választanék, én mind-
annyiszor közöltem, hogy 
régész vagy csillagász sze-
retnék lenni. Nagyon szép – 
helyeselt az apám, de azt 
mondd meg, fiam, miből 
akarsz megélni? Így aztán 
eldöntöttem, hogy közgazda-
sági technikumba iratko-
zom, de nem vettek fel, mert 
az apám nem gyári munkás 
vagy földműves, hanem kis-
iparos volt. Csakhogy engem 
kemény fából faragtak, ha 
valamit nagyon akartam, 
nem adtam fel egykönnyen! 
Ahogy elkezdődött az iskola, 
én is bejártam a technikum-
ba. Kerítettem magamnak 
egy széket, aztán leültem az 
igazgató elvtárs irodája elé. 
Napok múltak úgy el, hogy 
meg sem kérdezték tőlem, 
miért üldögélek ott. Én meg 
megfogadtam, hogy mindad-
dig bejárok és a tanítási idő 
alatt ott fogok ücsörögni, 
amíg fel nem vesznek tanuló-
nak! Vittem uzsonnát is és 
amikor a többi diák, én is ha-
zamentem. Egy hét után vég-
re magához hívatott az igaz-
gató – talán kezdtem idege-
síteni a tanárokat, bár senki 
sem merte megkérdezni, mi 
a bánatért ülök ott? Közöl-
tem, ha kell, akár fél évig is 
itt fogok ülni, mert, ha törik, 
ha szakad, én ebben az isko-
lában akarok tanulni! Még-
is, mi szeretnél lenni, gyer-
mekem? – faggatott az igaz-
gató. Ha már itt vagyok, 
közgazdász – mondtam. Jó, 
jó, de úgy igazán? Csillagász 
vagy régész, de oda meg plá-
ne nem vesznek fel! De ne 
féljen, tanulni fogok, nem 
rontom le az iskola átlagát! 
– ígértem. A makacsságom 
imponálhatott az igazgató-
nak, mert végül felvettek, de 
padba nem ülhettem, nem 
volt már hely. Bevittem hát a 
folyosón lefoglalt „törzsszé-
kemet”, és meghúzódtam a 
sarokban. Félévkor már je-
les tanuló voltam. Az ered-
ményeim láttán pedig az 
igazgató sem bánta meg a 
döntését.

– Később a közgazdasági 
egyetemre készült, de egy 
fontos versenyen a mákos 
tésztának is szerepe volt. Ho-
gyan is?

– Az igazgató engem dele-
gált az akkor igen jelentős-
nek számító Országos Ráko-
si Számviteli Versenyre. 
Minden feladatot még a ver-
senyidő vége előtt befejez-
tem és leadtam a dolgozato-
mat, mert nagyon siettem, 
hogy mielőbb hazaérjek, hi-
szen tudtam, anyu aznap 
mákos tésztát főz ebédre. A 
bizottságnak nagyon nem 
tetszett, hogy egy órával 
előbb lelépek, nekem viszont 
fontosabb volt, hogy minél 
előbb belapátoljam a kedven-
cemet. A mákos tésztáról 
ugyan mit sem tudott a bi-
zottság, de ennek dacára is 
csak a negyedik helyezést 

értem el. Az igazgatónak 
azonban megsúgták: első is 
lehettem volna, ha nem kis-
iparos az apám! Az egye-
temmel is így jártam: hiába 
vittem a színjeles bizonyít-
ványt, iskolai kitüntetése-
ket, országos versenyered-
ményt, mégsem vettek fel. Az 
elutasító levélben meg is ír-
ták: bár sikeres volt a felvé-
teli vizsgám, de származá-
somra tekintettel nem kerül-
hetek felvételre. A techni-
kum elhelyezett a Fővárosi 
Gyermekétkeztetési Válla-
lathoz. Kezdetben a tapasz-
talt kollégák nem is titkol-
ták, hogy csak púp vagyok a 
hátukon. Betettek a könyve-
lőkhöz, ahol az volt a felada-
tom, hogy csak nézzem, mit 
csinál az Imre bácsi. Majd 
nem sokkal később influen-
zás lett és kénytelenek vol-
tak rám bízni a havi pénz-
ügyi jelentés elkészítését. 
Csodálkoztak is a miniszté-
riumban, hogy Imre bácsi 
mennyire megtáltosodott, 
mert a korábbiakhoz képest 

egy szakmailag megalapo-
zott, igen összeszedett jelen-
tés érkezett be hozzájuk. Et-
től kezdve azonban elárasz-
tottak munkával, s két év 
múlva már kineveztek gaz-
dasági igazgatóhelyettes-
nek. Huszonkét évesen, az 
egész belkereskedelmi szak-
mában én voltam a legfiata-
labb ebben a pozícióban! 
Húsz évig kitartottam ennél 
a cégnél. 

– Főkönyvelő is lehetett 
volna, de nem vállalta. Vajon 
miért?

– Két okból: egy ilyen ma-
gas tisztségnek az a hátrá-
nya, hogy ha valahol elszá-
molnak valamit, netalán 
pénzek tűnnek el, a balhét 
nekem kell elvinni. Másod-
szor: tisztában voltam vele, 
hogy mivel nő vagyok, maga-

sabb körökben soha sem fog-
ják elfogadni és tisztelni a 
véleményem, A lényeg, hogy 
húsz év után apu nyugdíjba 
ment, anyu beteg lett, és ott-
hon is igényelték a segítsé-
gem, már nem bírtam a ren-
geteg túlmunkát bevállalni, 
ezért átmentem a Vendéglá-
tó Főiskola számviteli osztá-
lyára, ahol előbb osztályve-
zetőként, majd nem sokra rá 
gazdasági igazgatóhelyet-
tesként dolgoztam több mint 
húsz évig. Közben elvégez-
tem a mérlegképes könyve-
lést és mellékállásban is vál-
laltam munkát. Ez azért ér-
dekes, mert az így megkere-
sett pénzből sikerült a fél vi-
lágot bejárnom. Családot 
nem alapítottam, bár akad-
tak udvarlóim, komoly kap-
csolataim is voltak, de nem 
szerettem volna a szüleimet 
magukra hagyni, marad-
tam. A munkám és az utazá-
sok viszont bőségesen kitöl-
tötték az életemet. Körbe-
utaztam az európai országo-
kat, háromszor jártam 

Egyiptomban, voltam Indiá-
ban, Törökországban, sőt 
még Kínába is eljutottam! 
Minden utamat aprólékosan 
megterveztem, elolvastam 
az összes útikönyvet, besze-
reztem a térképeket, és min-
dig pontosan tudtam, hol, 
mit szeretnék megtekinteni, 
felkutatni. Ezekre a kirán-
dulásokra nemcsak a csodá-
latos élmények, hanem az 
onnan hozott, jellegzetes 
tárgyak is emlékeztetnek.

– Visszatérve Érdre, mi-
ként lett alapító tagja a Hely-
történeti Egyesületnek?

– Mint említettem, min-
den Érddel kapcsolatos tör-
ténelmi esemény érdekelt, 
de elsőként a pályázatra je-
lentkeztem. A könyvtár 
munkatársa, Miklósi Éva 
foglalkozott ezzel a terület-

tel, vele beszélgetve merült 
fel a gondolat, hogy érdemes 
lenne ehhez egy csapatot 
szervezni, hogy összehan-
goltan kutassuk és gyűjtsük 
össze a város múltjának je-
lentős eseményeit, megma-
radt dokumentumokat, 
fényképeket, tárgyakat és a 
történelmi események érin-
tettjeinek hiteles beszámo-
lóit. Így kezdetben egy bará-
ti kör alakult, tíz-egyné-
hány taggal, majd, amikor 
kibővült a létszám, létrehoz-
tuk az egyesületet. Minden 
évben kiállítást szervez-
tünk az addig összegyűlt 
anyagokból. Felosztottuk a 
kutatási területeket, de be is 
segítettünk egymásnak, ha 
esetleg más témában sze-
reztünk ismereteket, vagy 
érdekes tárgyra, fotóra, 
eredeti iratra bukkantunk. 
Egyik helytörténeti pályá-
zatra megírtam a cukrász-
dánk államosítását, ami a 
könyvtár gondozásában fü-
zet formájában is megjelent. 
Ugyanakkor, amikor a Nap-

fény Otthonba beköltöztem, 
a kutatási anyagom – 
kétzsáknyi iratot, fotót és 
egyebet – átadtam a könyv-
tárnak. Az utazásaim során 
készített diáimat is katalo-
gizáltam, és a Magyar Föld-
rajzi Múzeumnak adomá-
nyoztam. Ha tehettem, min-
den városi eseményen jelen 
voltam és fotókat készítet-
tem, de a fejlesztéseket, 
építkezéseket is pontról-
pontra dokumentáltam 
fényképeken.

– Miként sikerült a régi 
iratok, fotók nyomára buk-
kanni?

– A Károlyi-birtok teljes 
történetének feldolgozásá-
hoz például tízévnyi Érd és 
Vidéke újságot lapoztam át 
tüzetesen, abból született 
meg az a kötet, amit Kérin-
ger Mária történész szer-
kesztett. Egyébként az volt 
az elképzelésem, hogy mivel 
már mindent megismertem, 
ideje lenne Érd jelenét is do-
kumentálni, Kazinczy követ-
kező üzenetére támaszkod-
va: „Tiszteld és becsüld a 
múltat, ismerd meg, mert 
abból táplálkozik a jelen és a 
jelenből a jövő”. Azért dol-
goztam, hogy akinek hason-
ló „bolondériája”, tudásvá-
gya lesz, mint nekem, maj-
dan megtalálja a helyi ese-
mények, történések nyomait 
is, hiteles dokumentációit. 

– Egészségi állapota mi-
att már nem járhatja a vá-
rost. Mivel telnek most a 
napjai?

– Meséket írok, kizárólag 
a saját szórakozásomra! 
Azért van annyi „szőrmók”, 
plüssállat a szobámban, 
mert ők a mesehőseim, akik 
a mindennapi életüket élik, 
miközben különleges esemé-
nyek részesei is lesznek. 
Ezeket a történeteket – je-
lenleg ötven körüli a számuk 
– még senkinek sem mutat-
tam meg. Elsősorban azért 
születnek, hogy betöltsék 
örömmel és tartalommal a 
mindennapjaimat. Úgy gon-
dolom, ha az ember a termé-
szetéből adódóan és adottsá-
gaihoz mérten rátalál arra 
az elfoglaltságra – netán 
szenvedélyre –, ami tartal-
massá, teljessé teszi az éle-
tét, akkor képes lesz a körül-
ményektől függetlenül is elé-
gedett és boldog lenni. Én ezt 
teszem. Őszintén állítom: ha 
újrakezdeném, ha még egy-
szer végig kellene élnem az 
életemet, ug yaníg y és 
ugyanezt tenném!

Nemeskéri Xénia vasárnap vette át a Csuka Zoltán-díjat T. Mészáros András polgármestertől
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Kezdődik az influenzajárvány
Százezer lakosra vetítve Pest az egyik megye, ahol a 
legtöbben fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetek-
kel, és Érden is jóval magasabb ez a szám, mint az or-
szágos átlag. Mint a tiszti főorvostól megtudtuk, a jár-
vány most kezdődik; még nem késő oltatni, hiszen a vé-
dettség két hét alatt kialakul.

Országszerte emelkedik 
az influenzaszerű tünetek-
kel orvoshoz fordulók száma 
– az influenza-figyelőszolgá-
lat adatai szerint január 
8–14. között az előző hetinél 
27,7 százalékkal több, azaz 
12 700 beteg fordult orvos-
hoz influenzaszerű tünetek-
kel. A százezer lakosra jutó, 
orvoshoz fordult betegek 
száma Pest, Fejér és Békés 
megyében volt a legmaga-
sabb; a betegek 18,6 százalé-
ka gyermek, 36,4 százaléka 
15–34 éves fiatal felnőtt volt. 
A 35–59 évesek korcsoport-
jába tartozott a betegek 30,8 
százaléka, 14,2 százalékuk 
pedig a 60 éven felüliek kö-
zül került ki.

– Érden lassan emelkedik 
az influenzaszerű megbete-

gedések miatt orvoshoz for-
dulók száma. Országosan 
százezer lakos közül 125 be-
teg fordult influenzaszerű 
tünetekkel orvoshoz, Érden 
ez a szám 200 körüli, míg az 
érdi járásban 290 – mondta 
érdeklődésünkre dr. Kato-
na Ildikó, az Érdi Járási Hi-
vatal Hatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztályá-
nak vezetője. 

Felhívta a figyelmet arra: 
influenzaszerű tüneten azt 
kell érteni, amikor a beteg-
ség magas lázzal, fejfájás-
sal, izomfájdalommal, el-
esettséggel és hirtelen kez-
dődik. A fenti szám tehát 
nem azonos a náthás, torok-
fájós, köhögős betegek or-
voshoz fordulásának szá-
mával.

Idén egyébként viszony-
lag későn jön az influenza: 
mint a főorvosnő elmondta, 
a tavalyi „szezonban” az év 
második hetében már a jár-
ványküszöb felett volt az 
országosan jelentett meg-
betegedések száma, az idei 
évben viszont a járványgör-
be laposabban indul, és 
még nem érte el a járvány-
küszöböt.

– A jelenlegi járványgörbe 
alapján és a sokéves adatok-
ra támaszkodva kijelenthet-
jük, hogy a járvány most 
kezdődik, és a következő he-
tekben fogja átlépni a jár-
ványküszöböt a megbetege-
dettek száma – tette hozzá a 
járási tiszti főorvos.

Az influenza ellen a legha-
tékonyabb védekezést az ol-
tás nyújtja. Erre ingyenesen 
jogosultak a 60 év felettiek, a 
szív- és érrendszeri, légző-
szervi, anyagcsere-, immun-
hiány-betegségben szenve-
dő krónikus betegek, a vá-
randós nők és az egészség-

ügyi, szociális intézmények-
ben dolgozók, sőt, idén elő-
ször a köznevelési intézmé-
nyek dolgozói is. Dr. Katona 
Ildikó elmondta: a tavalyi 
évhez hasonló mennyiségű 
térítésmentes oltóanyagot 
juttattak ki a háziorvosok-
hoz – 16 ezer darabot az Érdi 
és a Budakeszi Járás 210 
ezer lakosa számára.

– Azt tapasztaljuk, hogy 
az eddig felhasznált, elol-
tott oltóanyag száma már 
most meghaladja a tavalyi 
évét. Oltóanyaghiány nincs, 
és a gyógyszertárakban is 
lehet térítéses oltóanyagot 
kapni, így akik nem jogosul-
tak a térítésmentes vakci-
nára, azok – a háziorvos ál-
tal felírt recept alapján – ki 
tudják váltani a patikák-
ban. Még most is érdemes 
oltatni, hiszen a járvány 
elején járunk, és a védett-
ség két hét alatt kialakul – 
zárta szavait a főorvosnő. 

Aki pedig nem szeretne 
oltatni, annak azt ajánlják 

az orvosok, hogy igyekezze-
nek elkerülni a vírussal 
való kontaktust – azaz 
gyakran mossunk kezet, 
ügyeljünk az alapvető higi-
éniára, csak zsebkendőbe 
tüsszögjünk, köhögjünk, és 
kevesebbet járjunk közös-
ségbe –, és gondoskodjunk 
a megfelelő vitaminbevitel-
ről is.

Ha pedig elkaptuk a be-
tegséget, ne próbáljuk lá-
bon kihordani. Az influen-
zás betegnek ágynyuga-
lom, fő folyadékbevitel, vi-
taminok és lázcsillapítás 
javasolt. Az influenza ellen 
nem hatásosak az antibio-
tikumok, de ha azt tapasz-
taljuk, hogy a magas láz 
egy-két nap alatt nem 
csökken, és szövődmények 
is jelentkeznek – elhúzódó 
köhögés, nyomásérzés a 
homlokban, a fülnél, az 
orr-melléküregekben –, 
mindenképp forduljunk or-
voshoz.

QQ ÁdÁm K.

Telt ház,  
nyi tott kapukkal
Bár telt házzal üzemel az érdi Hajléktalanellátó, minden 
rászoruló, krízishelyzetbe kerülő lakost be tudnak fo-
gadni, az utcán csak az marad, aki nem szeretne a szál-
lón éjszakázni. Nemcsak fedél, hanem meleg ital és va-
csora, és szükség esetén gyógyszer is jut mindenkinek.

A fagyok beköszöntével 
megtelt a Hajléktalanellátó: 
a női átmeneti szálló várólis-
tás, a férfi szintén megtelt, 
és az éjjeli menedékhelyen is 
van gazdája minden ágynak 
– tudtuk meg Stehlik Krisz-
tián egységvezetőtől. Bár 
intézményükben összesen 
45 férőhely van, minden ér-
kezőt fogadnak, ellátnak.

– Általában egy-két létszá-
mon felüli lakónk van, elhe-
lyezésüket mindig próbál-
junk helyben megoldani, a 
nappali melegedőben. Száz-
halombattán is tudunk szál-
lást biztosítani az ottani me-
nedékhelyen, bár ott is ma-
gas a létszám – tette hozzá 
Stehlik Krisztián.

Novemberben életbe lépett 
az a rendelkezés, hogy rend-
kívüli hidegben – vagyis na-
rancssárga riasztás esetén, 
azaz amikor a napi átlaghő-
mérséklet mínusz 10 Celsi-
us-foknál alacsonyabb – a 
bentlakásos szociális intéz-
ményeknek is ellátást kell 
biztosítaniuk a hajléktala-

noknak, amennyiben a haj-
léktalanellátó már nem tudja 
fogadni a rászorulókat. Ez 
az úgynevezett vörös kód, 
amit idáig még nem kellett 
elrendelni. Ha mégis meg-
történne, a nappali melege-
dőjében alakítják ki a túlélé-
si pontot. 

– Szerencsére nem sok 
olyan ellátottunk van, aki fe-
dél nélkül lenne Érden; idő-
ben gondoskodtunk arról, 
hogy akit csak lehet, behoz-
zunk a szállóra. Aki mégis 
kint van, azért nem jön be, 
mert nem is szeretne, csak 
akkor él a lehetőséggel, ha 
nagyon hideg van. Hozzájuk 
az utcai szociális munkás 
jár ki. Átlagosan három-
négy ember tölti kint az éj-
szakát; néha olyanok is, 
akiknek lenne fedél a fejük 
felett, de alkohol vagy drog 
hatása alatt állnak, ezért 
maradnak odakint – jegyez-
te meg az egységvezető.

A Hajléktalanellátó szálló-
ján és éjjeli menedékhelyén 
lakók nemcsak szállást, ha-

nem vacsorát és teát kapnak, 
illetve meleg ruhát, pokrócot 
is – mindezt nyertes pályáza-
tokból, illetve adományokból 
fedezik –, és vény nélkül ki-
váltható gyógyszerek is van-
nak a szállón, amelyekkel az 
utcán éjszakázókat is el tud-
ják látni.

– Nagyon sok ruhát kapott 
a Szociális Gondozó Köz-
pont, illetve a Hajléktalanel-
látó, amit ezúton is hálásan 
köszönünk. Nem hittük vol-
na, hogy eljutunk oda, hogy 
több adományt már nem tu-
dunk fogadni, de most ez a 
helyzet: a központi raktár 
megtelt, így kérünk minden-

kit, ne hozzon több ruhane-
műt, takarót. Élelmiszernek 
– főleg tartós élelmiszernek 
– viszont nagyon örülünk. 
Vannak ugyanis olyan ellá-
tottjaink, akik saját laká-
sukban váltak hajléktalan-
ná, azaz fűtés, villany, víz 
nélkül élnek. Van, aki ná-
lunk tölti a telet, de akik in-
kább a házukban maradtak, 
azoknak nagy segítség, ha 
tartós élelmiszerhez juthat-
nak – tette hozzá Krisztián. 

Mint megtudtuk, a Hajlék-
talanellátóban nemcsak 
enni, aludni, hanem tisztál-
kodni és mosni is lehet. A 
nappali melegedő nyitva tar-

tását heti három nap meg-
hosszabbították: hétfőn és 
szerdán négytől hatig, pén-
teken ötig az utcai szociális 
munkások szendvicsekkel 
vagy főtt étellel, tanácsadás-
sal válják a hajléktalanokat, 
akik ilyenkor zuhanyozhat-
nak, moshatnak is.

Tudni kell, hogy a hajlék-
talanszálló csak tüdőszűrő 
és bőrgyógyászati igazolás-
sal fogad – legalábbis elv-
ben, hiszen a téli krízisidő-
szakban bárkit beengednek 
éjszakára, de akinek nincs 
igazolása, az csak a többiek-
től elkülönítve éjszakázhat 
odabent.  Q ÁdÁm Katalin

Bár az intézményben összesen 45 férőhely van, minden érkezőt fogadnak, ellátnak
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Megújuló utcák, utak
Folytatódnak az útépítések az idei esztendőben is: több 
nagy forgalmú utat újraaszfaltoznak az idén. A földes 
mellékutcákat helyreállítását pedig már február végén 
megkezdik.

Idén is folytatódnak az út-
építések: az Ürmös utca 
(amit tavaly a Tárnoki és a 
Vincellér utca között építet-
tek újjá) folytatása, a Csaba 
utca épül meg idén, egészen a 
Diósdi útig. Mint T. Mészáros 
András polgármester el-
mondta, Érd nyugati terüle-
tén újjáépítik a Folyondár 
utca Törökbálinti út és Alsó-
erdősor utca közti szakaszát, 
és új aszfaltot kap az Alsóer-
dősor utca is, az Eperfa és a 
Folyondár utcák között. Foly-
tatódik a nyugati oldalon 
megkezdett csapadékvíz-el-
vezetési program, és a keleti 
részen is lesznek ilyen mun-
kálatok. 

A város keleti területén is 
várhatók nagy építkezések: a 
Szent István–Lőcsei–Szová-
tai út csapadékvíz-elvezeté-
se (valamint a Szent István 
és a Szovátai újraaszfaltozá-
sa) is megkezdődik, és várha-
tóan be is fejeződik még az 
idén. 

– A kivitelezés mellett elin-
dul több tervezési folyamat 
is, hiszen több csomópontot 

kiépítünk, átalakítunk. A Bu-
dai–Diósdi utak találkozásá-
nál turbókörforgalom épül, 
forgalomirányított csomó-
pont lesz az Elöljáró utca–Ve-
lencei út kereszteződésében. 
Elkészítjük a fenyves-park-
városi új intézményeink meg-
közelítését szolgáló útvona-
lak terveit is – tette hozzá a 
polgármester, aki elmondta 
azt is: idén előbb elkezdik a 
földes mellékutcák javítását, 
mivel ezek a zúzott köves ut-
cák nagyon tönkrementek a 
sok esőtől, fagytól. 

Mészáros Mihály, az ÉKFI 
vezetője lapunknak elmond-
ta: a földutak karbantartását 
ütemterv szerint végzik.

– Munkatársainknak még 
fel kell mérniük, melyik ut-
cák szorulnak nagyobb javí-
tásra – gréderezésre, új mur-
varéteg leterítésére –, és hol 
elég csak a lyukakat betöm-
ni. Ezt a felmérést csak az idő 
enyhülésével tudjuk elvégez-
ni. Ügyfélszolgálatunkra fo-
lyamatosan érkeznek a beje-
lentések úthibákkal kapcso-
latban, és ahol szükséges, ott 

már most beavatkozunk – 
hangsúlyozta az intézmény-
vezető, akitől megtudtuk azt 
is: az elmúlt napokban sok 
helyről jeleztek jegesedést is, 
és bár a földes mellékutcákat 
nem sózhatják úgy, mint a fő-
utakat, a lejtős részeken se-
gítenek a lakóknak a síkos-
ságmentesítésben. 

Az útjavításra visszatérve, 
nemcsak a földes, hanem az 
aszfaltos utcákat is megvise-
li a téli idő. Ezeket ilyenkor is 
folyamatosan javítják – ami-
kor a fagy, illetve a hó ebben 
nem akadályozza őket –, hi-
degaszfaltos technikával. A 
munka java azonban csak 
tavasszal jön.

– Hogy az aszfaltutakban 
mekkora kárt tett a tél, most 
még nem látszik, hiszen a re-
pedések, törések akkor je-
lentkeznek, amikor megérke-
zik a meleg idő. Akkor már 
meleg aszfalttal kátyúzunk 
– jegyezte meg Mészáros Mi-
hály.

Az intézményvezető vége-
zetül elmondta azt is, hogy a 
mart aszfaltos utcákat akkor 
állítják majd helyre, amikor 
jobb lesz az idő, mert ahhoz, 
hogy ez az anyag összeálljon, 
meleg szükséges.

QQ ÁdÁm

Gye rtyagyújtással emlékeztek

2017. január 20-án tizen-
heten vesztették életüket, 
amikor a Szinyei Merse Pál 
Gimnázium diákjait szállí-
tó busz a veronai autópá-
lyán letért az útról, fékezés 
nélkül az autópálya szalag-
korlátjának hajtott, majd 
egy autópályahíd pilléré-
nek csapódott, végül ki-
gyulladt. A buszon össze-
sen ötvenhatan utaztak, az 
iskola szokásos sítáborá-
nak résztvevői – a gimnázi-
um tanárai, diákjai, egyko-
ri tanulói, az egyik tanár 
családtagjai, valamint két 
sofőr.

A baleset áldozataira em-
lékeztek múlt pénteken Érd 

három középiskolájában. A 
Gárdonyi és a Vörösmarty 
gimnázium, valamint a Kós 
szakképző iskola diákjai 
gyertyagyújtással, főhaj-
tással, egyperces néma 
csenddel tisztelegtek a fő-
városi Szinyei Merse Pál 
gimnázium diákjai, taná-
rai, illetve a hozzátartozók 
előtt, akik a franciaországi 
sítáborból nem térhettek 
haza.

– Ez az egész diákság 
tragédiája. Ami történt, a 
saját, személyes vesztesé-
günknek érezzük – nyilat-
kozta lapunknak Fodor 
Enikő diákpolgármester.

Munkatársunktól

Öss zefogás a szemetelők ellen
Intézményi összefogást 
kezdeményezett a városve-
zetés a lakótelepen tapasz-
talható szemetelés vissza-
szorítására.

A városvezetés egyezte-
tést kezdeményezett az Érdi 
Közterület-fenntartó Intéz-
mény, a közterület-felügye-
let, valamint az Érd és Tér-
sége Hulladékkezelési Kft. 
között, hogy együttműködés 

szülessen köztük annak ér-
dekében, hogy csökkenjen a 
közterületeken elszórt hul-
ladék – jelentette be T. Mé-
száros András múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján. 

A polgármester hozzátet-
te: bár rendszeresen tarta-
nak várostakarító akciókat, 
és felszámolták a szelektív 
gyűjtőszigeteket, a városi la-
kótelep környékén még min-
dig sok a szemét, mivel itt 

nem megoldható a házhoz 
menő szelektív hulladék-
gyűjtés.

– Kamerákkal fogjuk eze-
ket a területeket figyelni, 
az ÉTH gyakrabban üríti 
majd a gyűjtőharangokat, 
az ÉKFI feladata pedig a 
folyamatos takarítás lesz. 
Azon a lakosokra, akik to-
vábbra sem kezelik megfe-
lelően a megmaradt szelek-
tív hulladékgyűjtő helye-
ket, a közterület-felügyelet 
szabálysértési bírságot 
szab majd ki – hangsúlyoz-
ta a polgármester.

T. Mészáros András sajtó-
tájékoztatóján üdvözölte, 
hogy dr. Aradszki Andrást, 
térségünk jelenlegi ország-
gyűlési képviselőjét indítja a 
Fidesz– KDNP Pest megye 1. 
számú választókerületében 
az április 8-ai országgyűlési 
választáson.

– Ez azért jó hír, mert ta-
pasztalhattuk: mióta 2015-
ben megkötöttük a minisz-
terelnök úrral a megállapo-
dást a Modern Városok prog-
rammal kapcsolatban, soha 
nem látott mennyiségű pénzt 

tudott ide összpontosítani 
Aradszki államtitkár úr. 
Olyan kommunális és intéz-
ményi infrastruktúrafejlesz-
tés történik, történhet a vá-
rosban, amire az elmúlt évti-
zedekben nem volt példa Ér-
den. Nagyon bízunk abban, 
hogyha Aradszki Andrást 
megválasztják, a továbbiak-
ban is ez a fejlesztési politi-
ka valósul meg a városban, 
és egyre-másra le tudjuk 

dolgozni azokat a lemaradá-
sokat, amelyek az előző évti-
zedekben keletkeztek – tette 
hozzá.

A polgármester elmondta 
azt is, hogy a képviselő-tes-
tület e heti ülésén előterjesz-
tést nyújt be a közgyűlés elé, 
ami elutasítja a Soros-terv 
végrehajtását és azokat az 
NGO szervezeteket, amelyek 
a Soros-terv megvalósításá-
ért kampányolnak. Q Á. K.

T. Mészáros András üdvözölte, hogy dr. Aradszki Andrást indítja a 
Fidesz– KDNP Pest megye 1. számú választókerületében az április 
8-ai országgyűlési választáson

Bár rendszeresen tartanak várostakarító akciókat, és felszámolták a 
szelektív gyűjtőszigeteket, a városi lakótelep környékén még mindig 
sok a szemét
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Pro gramkavalkád a Szepesben
Beindult már az élet a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pontban, megnyíltak az első kiállítások, lezajlottak az 
első programok, s ha itt-ott még formálódik is, de lénye-
gében összeállt az idei év kínálata.

A művelődési központ 
alapvető feladata és céljai 
nem változtak az előző évek-
hez képest, mindenki megta-
lálhatja megszokott, kedvelt 
programjait. Tovább erősö-
dik az elmúlt években már 
tapasztalható törekvés: von-
zó programokkal megnyerni 
az ifjúsági és a fiatal felnőtt 
korosztályokat. Ennek érde-
kében nagyobb hangsúlyt 
kapnak az olyan rendezvé-
nyek – mondja Wolf Katalin 
igazgató –, mint a tavaly sike-
resen debütált Street Art 
fesztivál. A május elejére ter-
vezett falfestőverseny egész 
napos programmal várja 
majd a fiatalokat és a gyere-

kes családokat egyaránt: in-
teraktív szabadtéri progra-
mok, gyermekfoglalkozások, 
extrém sportok bemutatója 
kipróbálási lehetőséggel és 
természetesen koncertek ne-
ves fellépőkkel – ezek kiléte 
egyelőre a meglepetés kate-
góriába tartozik. 

Egyre inkább a fiatalok 
számára kínál szórakozási 
lehetőséget az Érdi Napok fő 
attrakciója, az ÉNFESZT is, 
különböző ízlést kielégítő 
sztárcsapatokkal, mint a Lo-
vasi András nevével fémjel-
zett Kiscsillag együttes, az 
Irie Maffia és Ocho Macho.

A nagy szabadtéri rendez-
vények sorából idén sem hi-

ányzik majd a megszokott és 
szeretett gyermeknapi prog-
ramkavalkád.

Az intézmény leghűsége-
sebb és leghálásabb látoga-
tói a gyerekek, nekik idén is 
lesz Micimackó Színház. A 
tavaszi sorozatban szerepel 
a Napvirág zenekar farsangi 
koncertje (február), a VSG 
Kamarabalett előadásában 
a Csipkerózsika (március) és 
a Kontos Palkó című népme-
se színpadi változata (ápri-
lis). És meg lehet nyugodni, 
idén is jön Halász Judit, 
várhatóan novemberben!

A gyerekek – kisebbek és 
nagyobbak – érdeklődésére 
számíthat a hagyományos 
márciusi gyermekrajzpályá-
zat és a vers- és prózamon-
dóverseny.

A színházrajongók sem 
fognak csalódni, a tavaly si-

kerrel bemutatkozott Turay 
Ida Színház a tavaszi bérlet-
sorozatban ezúttal is remek 
produkciókat hoz: Imádok 
férjhez menni (február), Ég-
ben maradt repülő (márci-
us), Janika (április).

Az intézmény hűséges láto-
gatói tudják, bármikor is tér-
nek be, mindig találnak több 
kiállítást is, amit érdemes 
megnézni. A kiállítóterem-
ben idén is a fotótárlatok do-
minálnak majd az elmúlt 
évekhez hasonlóan – tudtuk 
meg Varga Katalin művelő-
désszervezőtől –, ismét lesz-
nek kutyafotók Göblyös Pé-
tertől, bemutatják új mun-
káikat a Duna–Art Fotóklub 
tagjai is, kiállít még Szabó 
Ágnes és Szánthó Tibor fo-
tográfus. Természetesen 
nem marad el a Poly–Art Ala-
pítvány éves tárlata sem, de 
lesz kiállítása az alkotó okta-
tóknak és egy gobelinbemu-
tató is szerepel a tervekben.

Az előtéri tárlókba Lu-
kács Orsolya igazgatóhe-
lyettes keres hónapról hó-
napra új látnivalót. Idei ter-
vei között szerepel Margit-
tai Andrea festett üvegei-
nek, Ilka Gábor miniszob-
rainak a bemutatása, de iz-
galmas látnivalónak ígérke-
zik a mackókiállítás, Do-
binszki Csilla nemeztár-
gyai vagy a zokniból cukiság 
tárlat. A visszatérő bemutat-
kozók között lesznek Szekér 
Gizi fazekas tanítványai, a 
Guzsalyas Kézművesklub 
tagjai és a Poly–Art, illetve a 
KÉK iparművészei.

Mindez természetesen 
csak ízelítő a művelődési 
központ kínálatából. Aki 
nem akar lemaradni valami 
számára érdekes program-
ról, annak érdemes figye-
lemmel kísérni az intézmény 
híradásait, mindenekelőtt 
Facebook-oldalukon.

QQ (mnp)

A v ers zanzásított élet
A kultúra napján fontos igaz beszédekkel és díjakkal 
emlékezni, de méltón ünnepelni csak versekkel lehet. 
Nincs, ami az értő tolmácsolásnál biztosabban juttatná 
célba a költői gondolatokat. Bencze Ilona Jászai Mari-
díjas színművésznő pódiumműsora Tollár Mónika ren-
dezésében – s erősítésként Farkas Sándor bárzongoris-
ta játéka – a művelődési központban újfent igazolta e 
régi és cáfolhatatlan tételt.

Az időben csöppet sem 
hosszú produkció eredetünk-
től napjainkig röpített minket 
a költészet szárnyán, „ahogy 
száll a madár ágrul ágra, 
száll az ének szájrul szájra” a 
Rege a csodaszarvasról című, 
Arany János által költői ma-
gasságokba emelt eredetmon-

dában, amit Bencze Ilona 
nem pusztán elmondott, de 
egyhelyben állva is szinte el-
játszott hangjával, mimikájá-
val, geszttusaival. Észrevétle-
nül ragadta magához a közön-
ség figyelmét ezzel a nagyon 
erős kezdéssel, hogy aztán 
egy pillanatra se eressze a 

produkció végéig. A színésznő 
költőnagyságaink – Arany 
János, Ady Endre, Tóth Ár-
pád, Rab Zsuzsa és Buda Fe-
renc – méltó partnerének bi-
zonyult, nemcsak a verseket 
tolmácsolta, hozta közel hoz-
zánk, de mesélt legbensőbb 
érzéseiről, magyarságtuda-
táról, illetve saját halandósá-
gának megtapasztalásáról.

Az egyes szövegrészeket 
összekötő, improvizációkban 
gazdag dalbetétek egyszerre 
tagolták és fűzték össze a té-
mában, hangulatban, stílus-
ban széles skálán elhelyezke-
dő költeményeket. 

Ez a kis ízelítő Bencze Ilo-
na versmondó képességéből 
fényesen igazolta a költészet 
iránti olthatatlan szeretetét, 
aminek minden alkalommal 
kifejezését adja, számára a 
vers – ahogy mondani szokta 

– a zanzásított élet, legyen 
szó akár csak egy kis négyso-
ros költeményről. Ezért bízik 
abban, hogy műsoraival sike-
rül gyarapítani a versolvasók 
táborát.

QQ (mnp)

Tétova parkvárosi óda
Pomázi Zoltánt legtöbben minden bizonnyal a magyar 
countryzenével, na meg a Bojtorján együttessel, aztán 
még Halász Judittal emlegetik egy lapon. De egyre töb-
ben lehetnek azok is, akiknek Radnóti Miklós jut eszébe 
a zenészről, hiszen már évek óta járja az országot a tra-
gikus sorsú költő megzenésített verseivel.

Érden is többször láthat-
tuk, hallhattuk már – nem 
véletlen talán, hiszen itt él –, 
leginkább a városi könyvtár 
szervezésében. Ezúttal az új 
parkvárosi fiókkönyvtár in-
vitálta – a magyar kultúra 
napja okán – az érdeklődőket 
a Tétova óda című Radnóti-
estre, amelyre Pomázi Zol-
tán vendéget is hozott a szin-
tén érdi ifjú versmondó, Ung-
vári Álmos személyében.

Az egykori countryzenészt 
Radnóti özvegyének, Gyar-

mati Fanninak négy évvel 
ezelőtti halála ösztönözte 
arra, hogy a költő műveit 
megzenésítse. Elsőként a Két 
karodban című vershez kom-
ponált zenét – ahogy akkori-
ban mesélte – szinte közösen 
a hetven évvel korábban el-
hunyt költővel közösen. A 
versnek ugyanis már az olva-
sásakor ott volt a fülében a 
dallama, mintha ott kerin-
gett volna valahol a világ-
egyetemben, s neki csak rá 
kellett lelnie a zenére. Egy-

fajta spirituális élmény volt 
ez a számára, ami azóta is 
összeköti Radnótival. 

Az ebből a termékenyítő 
„kapcsolatból” született da-
lokból kaptunk ízelítőt a 
parkvárosi esten a legszebb, 
legmegrázóbb Radnóti-ver-
sekből válogatva, amelyeket 
jól kiegészítettek az Ungvári 
Álmos által citált részletek 
Gyarmati Fanni naplójából. 
Persze verstolmácsoló ké-
pességét is megcsillantotta 
az ifjú előadó, például a „Nem 
tudhatom” profi előadóművé-
szekével vetekedő tolmácso-
lásával.

Akik először hallják az egy 
szál gitárral kísért versdalo-
kat Pomázi Zoltántól, minden 
bizonnyal rejtett értékeit fe-

dezik föl az eredeti versek-
nek. Pedig költeményeket 
dalba átültetni nem könnyű, 
kevés jó zeneszerzőnek lenni 
hozzá. Lényeges, hogy a ma-
gyar nyelv az első szótagra 
helyezi a hangsúlyt – árult el 
műhelytitkokat egy interjú-

ban a zeneszerző –, ha a szö-
veg hangsúlya nem egyezik a 
zenéével, akkor nagyon  
rossz lesz a hatás. Különösen 
nagy kihívást jelentett szá-
mára a Hetedik ecloga vagy 
az Erőltetett menet megzené-
sítése. Q –y–

Bencze Ilona pódiumműsorát Farkas Sándor bárzongorista kísérte 
(Fotó: Boros Sándor)

Pomázi Zoltán vendége a szintén érdi ifjú versmondó, Ungvári Ál-
mos volt
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39A laborvizsgálatok szerepe
akorai diagnózisban
Egy laborvizsgálat segíthet

a panaszok és tünetek hátte-
rében álló betegségek felderí-
tésében, kezelésében, vagy
kizárásában. A labor para-
méterekben látott eltérések
egy sor olyan lappangó beteg-
ségre hívhatják fel a figyel-
met, amik panaszt még nem
okoznak, azonban idővel ko-
molyabb szövődményekkel,
egészségkárosodással jelent-
keznek. Pácienseinkszámára
számtalan vizsgálat, vagy kü-
lönböző összeállított vizsgála-
ti csomag áll rendelkezés-
re. Fontos, hogy az elkészült
lelet alapján szakorvos állítsa
fel a diagnózist és a kezelést.
A szervezet általános ál-

lapotának feltérképezéséhez
a vérkép, ionok, vércukor,
májfunkció, vesefunk-
ció, húgysav, vérzsírok (ko-
leszterin, HDL koleszterin,
LDL koleszterin, triglice-
rid), mellett vizsgáljuk a
CRP szintet is.
Az éhgyomri vércukor

meghatározása nagyon fon-
tos, hisz a cukorbetegek egy
része nem is tudja, hogy beteg,
mivel sokáig nincsenek tüne-
teik. Cukorbetegség felmerü-
lése esetén vércukor és inzu-
lin terhelést végzünk (HOMA
index számítással), mellyel
kimutatható az inzulinrezisz-
tencia is.
A vesefunkciós és máj-

funkciós vizsgálatok elvégzé-
se alapvető fontosságú. Az el-
térések utalhatnak vesebe-
tegségre, vírusfertőzésre, to-
xikus ártalmakra, daganatos
betegségekre, stb.
Vérből tudunk hormonszin-

teket vizsgálni, endokrinoló-
giai betegségeket diagnoszti-

zálni, majd a gyógyszeres ke-
zelést követni.
A Tumormarkerek vizs-

gálata a betegség igazolásá-
ra és a már kimutatott tumor
követésére alkalmazha-
tó. A PSA vizsgálat minden
40 év feletti férfinak szűrés
céljából évente ajánlott.
Allergia kimutatására in-

halatív és nutritív paneleket
alkalmazunk, valamint az
ételintolerancia, a glutén-, és
laktózérzékenység is alátá-
masztható vérvizsgálattal.
Immunológiai betegségek,

lezajlott és éppen zajló fertő-
zések (HIV, Lyme-kór,Hepati-
tis, stb.) is megállapíthatók
egyetlen vérvétellel.
A vérmintákat a laboratóri-

umban automata készülék
vizsgálja. A leleten a mért ér-
ték mellett feltüntetik a mér-
tékegységet, illetve az intéz-
ményben elfogadott határér-
tékeket is. Az eredmény a
vizsgálatok nagy százaléká-
ban 24 óra alatt elkészül, me-
lyet pácienseink e-mailben
kapnak meg.
Megbizonyosodna egészsé-

ge felől, kiderítené panaszai
okát? AzAGMedical 4DUltra-
hang rendelőben nem szüksé-
ges beutaló és nem kell hete-
kig várnia az időpontra! Ult-
rahang és labor vizsgálatok –
gyorsan, kényelmesen.

Bejelentkezés: 06203681877
Érd Korall Ház 2. I. emelet

www.agmedical.hu
(x)

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

www.keller-ppppark.hu/tuzifa Tárnok Állomás u. 2.
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Író palánták versengése
Napjainkban a helyi kezde-
ményezések is hirtelen or-
szágossá, olykor akár 
nemzetközivé válhatnak 
az internet jóvoltából, 
ahogy ez a művelődési köz-
pont több pályázatával is 
megtörtént már, például az 
„Így írok én” irodalmi te-
hetségkutatóval, amely-
nek díjazottjai között Deb-
recentől Komáromig talá-
lunk diákokat. 

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ negyedik alkalom-
mal írta ki az „Így írok én” 
című irodalmi pályázatot di-
ákok számára. A zsűri – Toll-
ár Mónika dramaturg, Wolf-
né Rácz Erika érdemérmes 
pedagógus és Fekete Zoltán, 
az Érd Médiacentrum igaz-
gatója – a legjobb műveket 
három korcsoportban ítélte 
oda nem kis munkával, hi-
szen összesen 127 pályázó 
216 verséről, novellájáról kel-
lett véleményt alkotniuk.

Az elismerésre méltónak 
tartott írások alkotóik érzé-
kenységéről, gondolkodási 
érettségéről, az őket körül-
vevő jelenségek alapos isme-
retéről tanúskodnak – oly-
kor a szerzők életkorához 
képest meglepő szinten.

Különösen igaz ez a Sza-
dáról érkezett 15 éves Kerék 
Rebeka A napfestő című no-
vellájára, nem véletlen hát, 
hogy neki ítélték a fődíjat. A 
közgazdasági gimnázium-
ban tanuló írópalánta szinte 
belesápadt, amikor meghal-
lotta, hogy kétszáznál is 
több pályázó közül emelték 
első helyre.

– Álmomban sem gondol-
tam volna, hogy ilyen sokan 
indultak, erre tényleg nem 
számítottam, de arra sem, 
hogy nyerhetek. Ez az első 
pályázat, amin részt vettem, 
négy éve írok verseket, két 
éve novellákat. Komolyan ér-
dekel az irodalom, szeret-
ném, ha munkáim megjelen-
hetnének, s ha egyszer köte-
teim lehetnének.

Rebeka tesz is ezért, tagja 
a gödöllői könyvtár IRKA 
(irodalmi kerekasztal) szak-
körének, ahol az irodalomról 
folytatott beszélgetések mel-
lett az alkotó írás technikái-
val is megismerkedhetnek. A 
fődíjas ifjú szerző bevallása 
szerint a hatodikos korában 
megismert Arany-versek ha-
tására szeretett bele az iro-
dalomba, s kezdte el hama-
rosan saját gondolatait is 
papírra vetni.

Kerék Rebeka a fődíjat T. 
Mészáros András polgár-
mestertől és Fodor Enikőtől, 
az érdi ifjúsági önkormány-
zat diákpolgármesterétől ve-
hette át, ahogy a korcsopor-
tok további díjazottjai is. 

A 6–10 éves korosztályban 
első lett Szabó Dávid László 
(Dabas), második Kolozsvá-
ri Anna (Debrecen), harma-
dik Bereczki Vivien (Páty). A 
11–14 éves korcsoport első 
díjasa Bojté Leona (Érd, Ma-
rianum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Isko-
la), második lett Csegzi Már-
ta (Budapest), harmadik pe-
dig Őrfi Réka (Törökbálint). 
A 14 éven felüliek közül a leg-
jobbnak ítéltetett Csáki Zsa-
nett (Cegléd) munkája, a má-
sodik Pintér Gergő (Komá-
rom), míg a harmadik Méhész 
Bence (Sárospatak).

QQ -y-

A pályázat fődíjasa a Szadáról érkezett 15 éves Kerék Rebeka lett A 
napfestő című novellájával  (Fotók: Boros Sándor)

A díjazottak T. Mészáros András polgármestertől és Fodor Enikőtől, az Érdi Ifjúsági Önkormányzat diák-
polgármesterétől vehették át az elismerő oklevelet. Képünkön Bojté Leona, a II. korcsoport I. helyezettje, 
a Marianum iskola tanulója
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Gul yás Ferenc: Bojtár volt a nagyapám
Sokféle fórumon elhang-

zott már, hogy napjaink za-
jos világában milyen fontos, 
hogy gyermekeink értékes 
zenéhez jussanak, s megis-
merkedjenek a magyar nép 
hagyományaival, emlékei-
vel. Ezért nagyon értékes a 
Bojtár volt a nagyapám című 
lemez, amelyen huszonkét 
dalt találhatunk általános 
iskoláink alsó tagozatos 
ének-zene anyagából. Szer-
kesztője Gulyás Ferenc tár-
noki népzenész, népi hang-
szerkészítő, kulturális ant-
ropológus, aki élete során 
nagyon sokat tett hagyomá-
nyaink, a nemzeti emlékezet 
életben tartásáért.

A dalok eléneklésére te-
hetséges, népzenei verse-
nyeken jó eredményeket el-
ért gyerekeket kért fel, akik 
igazi tiszta, modorosságtól 
mentes gyermekhangon, hi-
telesen adják elő a választott 
dallamokat. A háttérzenét 
adó hangszeres zenészek is 

a legelismertebbek közül va-
lóak. A kiadvány érdekessé-
ge még, hogy a kísérő füzet-
kében a dalok szövege mel-
lett a megszólaltatott népi 
hangszerek fényképe is 
megtalálható, így az érdek-
lődők vizuálisan is tájéko-
zódhatnak ezen hangszerek 
világában.

Igazi gyöngyszem ez a le-
mez a gyermekdalokat tar-
talmazó kiadványok között, 
mind zenei oldalról, mind 
formai megjelenésében.

Ajánlható gyerekeknek, 
hogy a jól ismert dalokat 
még nagyobb kedvvel éne-
keljék, szülőknek, nagy-
szülőknek, nagynénik-
nek, bácsikáknak, min-
dennemű és rangú felnőtt 
rokonságnak – hogy 
véletlenül se felejt-
sék el megismer-
tetni gyermekei-
ket ezekkel a da-
lokkal, és pedagó-
gusoknak, akik 

kiválóan tudják vele színesí-
teni nemcsak az ének-zene 
órákat, de minden más isko-
lai tevékenységet is. Aki pe-
dig nem fér bele a fenti kate-
góriákba, az hallgassa a sa-
ját gyönyörűségére! Mert 
megéri.

A Bojtár volt a nagyapám 
című lemez egy sorozat első 
darabja, megtalálható a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár Zenei Könyvtárában, 
ahova hamarosan a közel-

múltban megje-
lent második 
rész is megér-

kezik.

Költészet napi rajzpályázat
Harmincegyedik alkalommal hirdette meg költészet 
napi rajzpályázatát a gyermekkönyvtár. Több mint öt-
ven vershez készíthetnek illusztrációt az Érdi Tankerü-
let iskoláiba járó első-nyolcadik osztályos gyerekek.

Klasszikus és mai költők 
népszerű és kevésbé ismert 
ötvenkét versét gyűjtötte fü-
zetbe a gyerekeknek a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtára. A köny-
vecske a költészet napi rajz-
pályázatra készült; miköz-
ben lapozgatják a gyerekek, 
és válogatnak a mókás vagy 
komolyabb alkotások közül, 
olyan műfajjal ismerkednek, 
amivel a tanórákon kívül 
alig – a versekkel.

– Szeretnénk, ha a gyere-
kek közelebb kerülnének a 
költészethez. Regényeket in-
kább olvasnak, mint verse-
ket, így azonban eljuttathat-
juk hozzájuk a kortárs írók 
alkotásait is – mondta la-
punknak Kondriné Varga 
Kornélia gyermekkönyvtá-
ros.

– Harmincegyedik alka-
lommal rendezzük meg ezt a 
rajzpályázatot, ami nagyon 
népszerű az iskolások köré-
ben: 600–800 alkotás érke-
zik évente a felhívásunkra. 
Az alsósok ugyan sokkal ak-
tívabbak, de felsősök is so-
kan pályáznak – tette hozzá 
Nelli, akitől megtudtuk azt 
is: a rajzokat március 14-éig 

várják, az eredményhirde-
tés pedig április 11-én lesz – 
a rajzokat, mint minden év-
ben, idén is szakértőkből 
álló zsűri bírálja el.

– Minden évben új versek-

kel készülünk, és az összeál-
lítást eljuttatjuk az iskolák-
nak. Természetesen könyv-
tárunkban is beszerezhető a 
füzet, honlapunkra pedig 
feltettük a költők és versek 
címének listáját. Mivel a 
szerzői jogokat tiszteletben 
kell tartanunk, honlapunkon 
a versek teljes szövegét nem 
közölhetjük – hangsúlyozta 
a gyermekkönyvtáros.

Az illusztrációk bármi-
lyen rajztechnikával készül-
hetnek, lehetőleg A/3-as mé-
retben – bár sok gyereknek 
ezt már mondani sem kell, 
hiszen vannak, akik évről 
évre küldenek rajzot erre a 
pályázatra.

– Látjuk a fejlődésüket: 
van, aki alsós korában még 
dicsérettel kerül ki a falra, 

felsősként pedig mint fődíjas 
szerepel a kiállításunkon – 
mondta mosolyogva Kondri-
né Varga Kornélia. A rajzpá-
lyázaton mintegy hatvan al-
kotást díjaznak, ezeket a 
gyermekkönyvtár falán cso-
dálhatjuk meg egy eszten-
dőn keresztül, azaz a követ-
kező rajzpályázat ered-
ményhirdetéséig.

QQ ÁdÁm K.

A nyertes rajzok egy évig láthatók a gyermekkönyvtár falán 
(Képünk a tavalyi kiállításon készült)

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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Esetleg vásároollnni szeretne??
Netáánn hhitellel terhelt
vvagy hitel szükséggeess
a vásárláshhooz?

SEGGÍÍTTÜNK!
HHíívjon bizalommal!

T: 06 70 344 12 12

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK!
Ügyfeleink részére
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Bukovinai
Batyus
Bál

2018.02.03.
Szepes Gyula Művház

06-30-597-8817

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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Ha örökbe fogadná 
Maját vagy Góbét, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd.

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Maja kedves, közepes-nagy ter-
metű, mozgékony, foglalkozás-
igényes növendék kutyus, 1 év kö-
rüli, ivartalanított szuka. Szeret 
játszani, vidám, emberbarát, még 
nevelésre szorul. A többi kutyával 
általában problémamentes. Ker-
tes házban érezné jól magát, fő-
leg, ha nagyobb sétákra is viszik.

Góbé 3 év körüli, kistestű kan. A 
nyakába belenőtt lánccal, csont-
soványan találták. Már teljesen 
meggyógyult, nagyon barátkozó 
és vidám, mindig keresi az ember 
társaságát. Gyorsan sikerült fel-
táplálnunk, igazán energikus lett. 
A többi kutyára féltékeny, inkább 
egyedüli kedvencnek ajánljuk.

Bes zélgetések a városról: Dizseri Sándor
Beszélgetőpartnerünk 

egy magyar–történelem sza-
kos tanár, a Vörösmarty 
Gimnázium – ma már – cím-
zetes igazgatója. Ő mondja el 
gondolatait önmagáról, isko-
láról – Érdről. Íme tehát a 
város – egy pedagógus sze-
mével.

– Ha jól tudom, egy a 
sorsa az itt lakók többségé-
vel. Ön sem érdi.

– Nem vagyok az. Egy kis 
baranyai faluban születtem, 
a siklósi hegy oldalában, 
odavalósi a rokonságom 
mind, a Dráva mellé. Tanul-
mányaim Pécsre vittek, on-
nan kerültem Budapestre. 
Tanítottam Pécsett, tizenhá-
rom évet Cegléden, s immár 
tizenhatodik éve, hogy Ér-
den dolgozom.

– Akkor született a gim-
názium.

– Egy kicsivel már előbb, 
mert az első osztály még az 
egyik általános iskolába jár-
va végezte el a gimnáziumot. 
De az igaz, hogy az igazi ta-
nulás az idejövetelemre 
esett. Ezt az indulást szó 
szerint kell venni! Még javá-
ban folyt az építkezés, ami-
kor megérkeztem, és nekünk 
valóban a semmiből kellett 
elkezdeni. Volt ebben sok ne-
hézség is, de legalább annyi 
a jó, mi magunk alakíthat-
tuk ki a magunk arculatát és 
ez a lehetőség megsokszo-
rozta a tenni akarásunkat.

– Annyira, hogy a gim-
názium rangos iskolává 
nőtte ki magát. Csak a leg-
utóbbi adat: idén a felvéte-
lizők hetvenkét százaléka 
került be egyetemre, főis-
kolára.

– Az iskola rangjának 
megítélése nem az én fel-
adatom. Amin én le tudom 
mérni a munkánkat, az a 
pedagógusközösség. Vallom 
ugyanis, hogy a lényeg a ta-
nár, legyen bár matemati-
kusról, történészről szó, 
szereti-e a gyerekeket és 
szereti-e a hivatását? Sze-
rencsémre nekem jó peda-
gógusaim voltak, apám, aki 
vallástanító volt, majd a 
gimnáziumi oktatók és pro-
fesszoraim az Eötvös kollé-
giumban. Ők mindannyian 
magukon viselték a jó peda-
gógus e két számomra meg-
határozó jegyét. És lám, 
szerencsém van, hozzájuk 
hasonló tanárokkal dolgoz-
hattam együtt itt Érden is. A 
másik meghatározó szá-
momra a gyerekek.

– Divat mostanában 
szidni a fiatalokat. Rosz-
szabb ez a korosztály, mint 
az ezt megelőzőek voltak?

– Nem hiszem, hogy bár-
melyik korosztály jobb vagy 
rosszabb lenne a másiknál. 
Érdre kerülve engem éppen 
az lepett meg, hogy várako-
zásom ellenére könnyebben 
kezelhető gyerekeket talál-
tam. Nem azt mondom, hogy 

nincsenek gondok, hogy ne 
viselne magán minden kor-
osztály bizonyos jellegzetes-
séget, de ezekért én sohasem 
a fiatalokat hibáztatom. Ők 
benne élnek egy közösség-
ben, s társadalmunk elég ku-
sza ahhoz, hogy mi felnőttek 
is nehezen igazodjunk el 
benne. Innen származtatom 
a gyerekek bizonytalanko-
dásait is. S ha megkeressük 
egy, úgymond: rossz gyerek 
mozgatóit, azonnal oda-
érünk a családhoz, a szülők 
rendezetlen életéhez, ami itt 
Érden még az átlagnál is 
több veszély forrása. Nekem 
nem is azokkal a fiatalokkal 
van gondom, akik hozzánk 
járnak, hanem azokkal, akik 
valahol ott vannak a város-
ban, de hogy hol, mit csinál-
nak, arról szinte semmit 
nem tudunk. Meggyőződé-
sem, hogy a mai fiatalság 
éppúgy éhezi a jót, mint bár-
melyik előző kor ifjúsága.

– Tizenhat éve került 
Érdre. Mit talált itt akkor?

– Ó, hát egy se vége, se 
hossza sáros falut, rendezet-
lenül. Ember kellett legyen a 
talpán annak, aki el akart 
igazodni rajta! A mai autó-
busz-forduló helyén, a gim-
názium előtt egy nagy bozót 
volt, középen állt a mázsa-
ház, a kórók között egy sza-
már legelészett. Ez volt az 
ismerkedés, és talán érthető, 
hogy az első gondolatom az 
volt, merre visz a vonat Ceg-

lédnek? Akkorra esett a no-
vember hetedikei ünnepség, 
ott tartották az Antunovics 
kocsmában, sörösládák kö-
zött. Ezek voltak az elindító 
élmények. Aztán ahogy 
kezdtem megismerni a nagy-
községet, úgy jött meg a ked-
vem, segíteni akaró embere-
ket találtam és megértettem, 
ha alkotni akarok, itt alkot-
hatok.

– Ön aktív igazgató ko-
rában is közéleti ember 
volt. Most, címzetes igazga-
tóként tanácstag, vb-tag, 
népfrontelnökségi tag és a 
tervek szerint újabb mun-
kája is akad, a város hely-
története.

– Jó szó itt a tervek sze-
rint, mert eddig jutottunk a 
beszélgetésekben, hogy ter-
vezzük a helytörténeti mun-
ka fölkarolását. Az első vizs-
gálódások azonban máris 
azt mutatják, egy komoly 
feladatot, átgondolt munkát 
igénylő területről van szó. 
Első lépésként föl kéne ku-
tatni Érd valóságos múltját, 
megnézni, hogy a többféle 
indíttatású írott emlék közül 
melyik vehető hitelesnek. Ha 
csak ezt veszem, már akkor 
is milyen gazdag anyaggal 
van dolgunk, hiszen az ős-
kortól a török időkön át a ko-
rai magyar kapitalizmusig, 
sőt: napjaink történéséig 
számtalan olyan téma akad, 
amelynek mindegyike önál-
ló kutatást igényelne. A má-

sik dolog a tárgyi emlékek 
sorsa. Föl kell térképeznünk, 
milyen értékeink vannak, és 
hogy a meglévőkkel mi a leg-
sürgetőbb tennivaló? Én 
mint pedagógus és mint köz-
életi ember nagyon fontos-
nak tartom a helytörténeti 
munkát, s ha munkámhoz 
segítséget kapok, a feladat 
megkívánta önállóságot, 
vállalom a megbízatást.

– Saját elhatározásából 
adta át az igazgatói széket, 
s dolgozik a jövőben tanár-
könyvtárosként a gimná-
ziumban. Nehéz döntés 
volt?

– Nem volt könnyű. Hi-
szen tizenhat év és egy 
olyanfajta munka állt mögöt-
tem, amit mindig jó szívvel 
csináltam. De előbb-utóbb 
úgyis szembe kellett volna 
nézni ezzel a kérdéssel és 
jobbnak tartottam, ha elébe 
megyünk a döntésnek. Kivá-
ló pedagógus közösségünk 
van és élére hasonló képes-
ségű igazgatót találtunk 
Somfai István személyében. 
Megnyugtató számomra, 
hogy arra méltó ember kezé-
be került a gimnázium irá-
nyítása, hogy előrelátásunk-
kal kivédtük a szükségszerű 
törést, amit a vezetés váltá-
sa mindig is okoz. Jómagam 
pedig nyugdíjig tehetem azt, 
amit mindig is a legjobban 
szerettem, tanítani.

Pest Megyei Hírlap
1980. szeptember 3.

Urbán LászLó – sajtótükör



AZ EXPERIDANCE PRODUCTION TÁNCKARA
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

2018. MÁRCIUS 24. (SZOMBAT 19:00)

ÉRD, ÉRD ARÉNA
Jegyek kaphatók: I www.jegymester.hu

Információ: www.erdarena.hu, info@erdarena.hu, Tel.: 06 23 361 431
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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

NEGYVENBŐL 5
M. Nagy Péter fotókiállításának 
megnyitója
A kiállítást megnyitja: Wegenast Róbert 
festőművész. Közreműködik Benkóczy 
Péter zongorán.
Február 2-án, pénteken 18 órakor

KOSARAS SZÉKELY BÁL
Az Érdi Bukovinai Székely Egyesület 
szervezésében.
Zenél a Karaván Zenekar. Belépő 4000 Ft. 
Jegyek csak elővételben kaphatók Zelen-
ka Lászlóné Ilonkánál (06 30-597-8817)
Február 3-án, szombaton 20 órától hajnalig

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

DUNA-ART FOTÓKLUB
Klubnap
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Január 30-án, kedden 18 órakor

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR 
Látogatás két holland 
kaktuszgyűjtőnél
Előadó Füleki József

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 8-án, csütörtökön 18 órától

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA 
Klubnap, felolvasás 15.30 órától,  
18 órától költői est
Február 9-én, pénteken

KERTBARÁT KÖR 
Ültetés, magvetés, palántázási 
módszerek
Előadó Ács Kata
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 9-én, péntek 16 órakor

SZÖVŐSZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig

GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig

ELŐZETES
KIÁLLÍTÁS
Erdély felé indultam…
Dr. Nemes Erzsébet fotográfiái
Megtekinthető február hónapban

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

PROGRAM
Love your belly
Hasizomfejlesztő tréning
Január 25-én, csütörtökön 10 órakor
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Január 26-án és február 2-án, pénteken 9.30 
és 10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Január 26-án és február 2-án, pénteken 9.30 
és 10.15 órakor
Nefelejcs Bábszínház: Boribon 
kirándul
Belépőjegy 500 Ft
Január 29-én, hétfőn 9.30 órakor
Német társalgási klub
A részvétel ingyenes
Január 30-án, kedden 17.30–18.30 óráig
Senior torna
Január 31-én, szerdán 9 órakor
Kerekítő gyerekfoglalkozás
Január 31-én, szerdán 10.15 és 11 órakor
Szenior Örömtánc
Január 31-én, szerdán 14.30 órakor
Ovis torna
Január 31-én, szerdán 16.15 órakor

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

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK
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

GYERMEKKÖNYVTÁR
BABA-MAMA KLUB
Január 26-án, pénteken 10 órakor

FOGLALKOZÁS
Medvenapok
Február hónapban

PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Farsang
Február hónapban

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: 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

VERNISSZÁZS
Téli Tárlat 2018
Megnyitja Balázs Sándor művészeti író. 
Közreműködik Dresch Mihály szaxofo-
non.
Január 26-án, pénteken 18 órakor

13képviselői beszámolók  | 2018. január 24. |

Táj  ékoztató Érd MJV önkormányzati képviselőinek
2017. évi tevékenységéről
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja sze
rint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak 
megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópol
gárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájé
koztatást nyújt képviselői tevékenységéről. A fenti ren
delkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szer
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy 
a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek 
írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

ANTUNOVITS ANTAL

2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon az 1. sz. válasz
tókerület mandátumát nyer
tem meg.

Választókerületi munka
•	 Az	artézi	kút	hideg	vizes	kút-

jának	újrafúrása,	amely	 több	
hónapos	munka	 volt.	 A	 régi	
vízkivételi	hely	újraépítése.

•	 Parkosítás,	 fásítás,	öntözőbe-
rendezés	megvalósítása.

•	 Orvosi	 rendelő	 felújítása	 a	
„Modern	 Városok	 program”	
keretében.

•	 Képviselői	 keretemet	 a	 Fő	
utca	és	a	Szapáry	utca	vízel-
vezetési	problémáinak	megol-
dására	 fordítottam.	A	Kötél-
köz	és	a	Szapáry	utca	keresz-
teződésének	problémája	még	
megoldásra	vár.

•	 Szintén	a	képviselői	keretem-
ből	oldottuk	meg	a	volt	II.	La-
jos	Általános	Iskola	tornater-
mének	 teljes	 felújítását.	Sár-
közi	Mártát,	a	KLIK	vezetőjét	
is	köszönet	illeti.

•	 A	nyugdíjasklub	mosdóburko-
latának	teljes	felújítása.

•	 Az	ófalusi	posta	megtartásá-
val	 nagyon	 nagy	 problémát	
sikerült	megoldani.	Köszönet	
dr.	Aradszki	András	ország-
gyűlési	képviselőnek	és	T.	Mé-
száros	András	polgármester-
nek,	valamint	az	 itt	élő	 lako-
sok	 aláírásgyűjtésének,	 így	
sikerült	 kiharcolni	 a	 posta	
fennmaradását.	Köszönet	Ma-
rikának	(a	posta	vezetőjének),	
hogy	ezt	a	hosszú	és	fáradsá-
gos	munkát	átvállalta.

Lakossággal való  
kapcsolattartás

•	 A	Kerék	utcából	többször	nem	
vitték	el	szemetet.	Pató	Simon	
úr	és	Rotkell	Dávid	úr	segítsé-
gével,	ha	késve	is,	de	a	problé-
ma	megoldódott.

•	 A	Kálvária	utca	 tetején	és	a	
Csősz	utcában	a	lerakott	sze-
mét	 elszállításában	 az	 érdi	

Közterület-felügyelők	 és	 az	
ÉTH	segítettek,	 illetve	 Incze	
József,	az	ÉKFI	dolgozója.	A	
Csősz	 utcát	 Dudás	 Erzsébet	
felügyeli,	a	Kerék	utca	javítá-
sa	murvával.

•	 A	Molnár	utcában	a	megsüly-
lyedt	csatornavezeték,	az	Er-
zsébet	 utca	 és	 az	 Éva	 utca	
megsüllyedt	 csatornarészek	
helyreállítása.

•	 A	Kornélia	utca	egyirányúsí-
tása	a	gyerekek	védelme	érde-
kében.

•	 A	Gereblye	utca	részleges	ja-
vítása,	 a	 végleges	 megoldás	
várat	magára,	lakossági	ösz-
szefogásra	számítok.

•	 Az	Enikő	utca	1-től	az	Emőke	
utcáig	a	teljes	út	aszfaltozása.

•	 A	Lakótelep	VIII.	épület	 fel-
újításában,	 tetőszigete-
lésében	 (panelprogram)	 az	
önkormányzat	részvétele.	A	
lépcsőház	beázott.	Több	órán	
át	nem	volt	áram.	A	hűtőkben	
lévő	 áruk	 romlásnak	 indul-
tak,	az	ott	élők	segítségemet	
kérték.	A	kivitelezővel	meg-
beszéltük	 a	 problémákat,	
amelyet	 megoldottak.	 Az	
épületnek	felelős	műszaki	ve-
zetője	van	és	volt.	A	VIII.	épü-
let	előtt	csatornaszem	tisztí-
tása.	A	X.	épület	előtt	a	par-
kolót	murvával	töltötték	fel.	A	
VIII.	épületnél	dolgozó	szige-
telő	munkások	nagy	rendet-
lenséget	 hagytak	 maguk	
után.	A	közterület-felügyelők	
vezetője,	Sike	Attila	segített	
megoldani	a	problémát.	Saj-
nos	a	lakótelepen,	ha	valaki	
felújítja	 a	 lakását,	 az	 ajtó,	
WC-csésze	 stb.	 a	 trafóház	
mellett	landol.

•	 Köszönet	 az	 ÉKFI-nek,	 Mé-
száros	Mihály	úrnak	és	Sze-
indl	János	főkertésznek,	hogy	
egyrészt	a	kerületemben	lévő,	
nem	aszfaltozott	utcákat	meg-
próbálják	rendben	 tartani.	A	
főkertészüknek	 köszönjük,	
hogy	ilyen	szép	virágos	váro-
sunk.

•	 A	pincesoron	a	teljes	útfelújí-
tás	zajlik	a	régi	római	kövek	
felhasználásával.

•	 A	Kerülő	út	javítása,	az	ófalusi	
templom	és	parókia	ÉKFI	se-
gítséggel	való	rendben	tartá-
sa.	Köszönet	érte.

•	 A	volt	II.	Lajos	Általános	Isko-
la	 udvarának	 rendbetétele,	
köszönjük	az	ÉKFI-nek.

•	 Az	Iskola	közben	lévő	magas	
jegenyefa	Pokornyi	úr	kérésé-
re,	Dudás	Erzsébet	segítségé-
vel	megoldódik.	Szintén	itt	az	
Iskola	közben	a	 vízelvezetés	
tereléssel	megoldható,	hogy	a	
víz	a	lakók	kertjébe	ne	tudjon	
befolyni.

•	 Iskola	közben	Dongóék	prob-
lémájának	felvetése,	a	Járom	
utcából	 hozzájuk	 dobálják	 a	
szemetet.	A	közterületesek	in-
tézkedtek.

•	 A	határban	 fent	a	 tájvédelmi	
terület	 előtt	 illegális	 terület-
feltöltés	 történt.	 Köszönjük	
Ábel	Andrásnak,	hogy	 jelen-
tette	a	problémát.	a	közterü-
let-felügyelők	intézkedtek.

•	 Az	Emília	utca,	az	Alsó	utca,	a	
Kerék	utca	és	a	Külső-Római	
út	közvilágítási	problémáinak	
megoldása.

•	 Felhívtam	 a	 gátőr	 figyelmét	
az	 ófalusi	 gát	 kaszálásának	
problémájára.	 Segítségével	
megoldódott.	A	gáton	és	a	Du-
nánál	sajnos	többszöri	figyel-
meztetés	ellenére	 is	a	kutyá-
kat	póráz	nélkül	sétáltatják.	A	
Külső-Római	 utcában	 lakót	
többször	megharapták.	

•	 A	temetőnél	a	vízcsap	elzáró	
szerkezetét	 letörték.	Vild	 Ist-
ván	oldotta	meg	a	problémát.	

•	 Az	ÉKFI	segítségével	az	Alsó	
utcában,	a	Szántó	utcában	és	
az	Elvira	utcában	a	csőtöré-
sek	helyreállítása.	Az	Etelka	
utcában	 lévő	 vízcsőtörés	
után	a	helyreállítást	az	ÉKFI	
végzi.

•	 A	Kincses	Óvoda	és	az	Apró-
falva	bölcsőde	teljes	külső-	és	
belső	felújítása.

•	 Az	összes	városi	ünnepeken,	
közgyűléseken,	 bizottsági	
üléseken,	 településrészi	 ön-
kormányzati	 üléseken	 való	
részvétel.

•	 Ófaluban	szervezés.
•	 A	horvát	nemzetiségi	önkor-

mányzat	tagja	vagyok.

Rendezvények
•	 Rácbál
•	 Mohácsi	busójárás
•	 Horvátországi	kirándulás
•	 15.	 alkalommal	 megszerve-

zett	Alsó	utcaiak	utcabálja
•	 Mikulás-nap	 szervezése:	 Fő	

téren	–	ófalusi	óvodában	–	és	
az	ófalusi	artézi	kútnál.	Mind-
egyik	nagy	sikerrel	zárult.

•	 Az	Összefogás	Egyesület	étel-
osztásának	 szervezése	 de-
cember	23-án	és	január	16-án.	
Nőnap	szervezése.

•	 A	„Te	Szedd”	mozgalom	koor-
dinálásban	 való	 részvétel.	
Ófaluban	7	konténer	szemetet	
szállíttattunk	el.	Az	ÉTH-nál	
Rotkell	Dávidnak	köszönjük	a	
segítségét.

•	 A	Felső	utca	Szántó	utca	sar-
kán,	az	Alsó	utcában	és	a	Vető	
utcában	 a	 hulladékszigetek	
elbontásával	 lehetett	csak	el-
kerülni	a	rengeteg	szemét	le-
rakását.	A	lakótelepen	ez	saj-
nos	nem	oldható	meg,	mert	a	
kék	és	sárga	szelektív	kukák	
nem	férnek	el.

•	 Köszönet	 illeti	a	polgárőrsé-
get,	a	rendőrséget	és	a	közte-
rület-felügyelőket,	 hogy	 ha-
lottak	napján	és	mindenszen-
tek	ünnepén	vigyázták	a	 te-
metőt.

•	 Kapuvári	 néni	 bejelentése	
alapján	a	régi	barackbegyűj-
tőnél,	a	MÉZ	üzemnél	a	terü-
let	kaszálását	meg	kellett	ol-
dani.

•	 A	Duna-parton	a	padokat	bar-
bár	módon	összetörték	és	utá-
na	felgyújtották.	Az	ÉKFI	se-
gítségével	helyreállítottuk.

•	 Solti	Gábor,	a	Horgász	Egye-
sület	elnökével	közösen	a	Du-
na-parti	 stég	 helyreállítása	
folyamatosan	történik.

•	 Wolf	Istvánéknál	az	Elvira	ut-
cában	a	vízvezető	rács	tisztí-
tása	elintéződött.

•	 Lakossági	 kérésre	 a	 Külső-
Római	úton	a	30	km-es	sebes-
ségkorlátozó	 tábla	 kihelye-
zésre	került.

•	 Lakossági	 összefogással	 a	
VOLÁNBUSZ	 igazgatójával	
történt	 egyeztetés	 alapján	 a	
régi	menetrend	visszaállítása	
sikerrel	 járt.	Köszönöm	a	se-
gítséget.

•	 Püspök	atyával	a	Rózsa-füzér	
zarándoklaton	való	részvétel.	
ÉKFI	segítséggel	a	 templom-
kert	rendbetétele.

•	 Ófalusi	iskolában	a	–27	fokban	
elfagyott	a	vízvezeték,	a	Vá-
rosüzemeltetés	Iroda	és	Incze	
József	intézkedtek	a	helyreál-
lításért.

•	 Az	Alsó	utcában,	az	Emil	utca,	
az	Ilona	utca	és	a	Molnár	ut-
cákban	 a	 közvilágítás	 nem	
működött,	 a	 hiba	kijavításra	
került.

•	 Az	összes	baba-	és	 időskorú	
csomag	kihordása.

•	Moravecz	Zsuzsa	bejelenté-
se	alapján	a	Molnár	u.	46-nál	
a	 csatornaprobléma	megol-
dódott.

•	 Az	ÉKFI	segítségével	az	Ercsi	
úti	 Elhurcoltak	 kereszt	 kör-
nyékének	rendbetétele.

•	 A	Mély	utca	végén	a	szántóföl-
deknél	 hajléktalanok	 sátor-
ban	 laktak.	A	Polgármesteri	
Hivatal	ügyintézője	segítségé-
vel,	dr.	Barabás	Emőkével	az	
illegális	közterület-foglalókat	
eltávolítottuk.

•	 Sportrendezvények	 látogatá-
sa:	 a	 hazai	 kézilabda	 és	 az	
Érdi	VSE	mérkőzései.

•	 Mezőőrökkel	jó	a	kapcsolat.
•	 Szombatonként	a	piac	látoga-

tása.
•	 Polgármester	úrral	közösen	a	

Nemzeti	Konzultáció	melletti	
kampányolás	 a	 piacon	 (4-
szer).

Köszönet	T.	Mészáros	And-
rás	polgármester	úrnak	egész	
évi	 támogatásáért,	 képviselő-
társaimnak	 a	 segítségükért.	
Köszönöm	Érd	Megyei	Jogú	Vá-
ros	Polgármesteri	Hivatalában	
dolgozó	 hölgyeknek,	 uraknak	
áldozatos	munkájukat.	Minden	
alkalommal	segítettek	a	prob-
lémák	 megoldásában.	 Köszö-
nöm	az	újfalusi	és	ófalusi	embe-
reknek,	hogy	segítették	képvi-
selői	munkámat.	Rengeteg	 fel-
adat	vár	még	ránk,	amit	közö-
sen	eddig	nem	tudtunk	megol-
dani.

DR. BÁCS ISTVÁN

2014 októbere óta képviselem a 
4. számú választókerületet Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlé
sében. Legutóbb tavaly ősszel 
számoltam be képviselői és al
polgármesteri tevékenységem
ről, e levélben az elmúlt évben 
végzett munkámról szeretném 
tájékoztatni. Jelen beszámoló 
elfogadására fogom kérni Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlé
sét, hiszen jogszabályi kötele
zettségem írásban a Közgyűlés 
előtt is beszámolni.

2015.	 július	3-án	Orbán	Vik-
tor	miniszterelnök	és	T.	Mészá-
ros	András	polgármester	meg-
állapodott	 Érd	 középtávú	 fej-
lesztéséről,	így	a	Modern	Váro-
sok	program	végrehajtása	 lett	
a	 legfontosabb	 teendőnk.	 Mi-
niszterelnök	 Úr	 az	 általunk	
összeállított	 „Batthyány	2020”	
Program	mind	a	 26	 program-
pontját	 támogatásra	 érdemes-
nek	 találta,	 és	 biztosította	 a	
várost	arról,	hogy	a	megvalósí-
táshoz	 szükséges	mintegy	 40	
milliárd	 forint	 a	 következő	 5	
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évben Érd rendelkezésére áll. 
Ez az összeg azóta – a tervezé-
sek, pontos költségvetések ösz-
szeállítása után – már bőven 63 
milliárd forint felett jár. Törté-
nelmi lehetőséget kapott tehát 
a város!
•	 2017-ben már nemcsak papí-

ron, hanem bárki által látható 
eredményei vannak a prog-
ramnak. Átadtuk az új tanke-
rületi központot az Alispán 
utcában, a felújított Tuscula-
numi és Kincses óvodát, a 
Szent Mihály kutat Ófaluban, 
és vízelvezetési rendszereket 
városszerte. Szintén látvá-
nyosak a folyamatban lévő 
projektek: az új rendőrkapi-
tányság, a Fácán, az Erdő szé-
le óvoda építése, a Napsugár 
óvoda felújítása, a Tárnoki és 
a Fürdő utcák felújítása (vég-
re rendes megépítése). 

•	 Beszámolóm megírása előtt 
két nappal kezdődtek a felszí-
ni vízelvezető árok építésének 
munkálatai. Végre több évti-
zedes probléma oldódik meg, 
és a jövőben nem lesz szükség 
az ingatlanokat az elöntéstől 
védő homokzsákokra sem. 

•	 Folyamatban lévő közbeszer-
zések lezárása után jövő ta-
vasszal kezdődik a Parkváro-
si Oktatási Központ építése a 
Búvár és a Burkoló utca kö-
zött, a Batthyány Általános 
Iskola és Gimnázium építése, 
a Szociális Gondozó Központ 
építése a Tállya utcában és az 
új Bíróság a Szabadság téren. 
Még idén elkezdődhet a Ba-
goly utcai orvosi rendelő építé-
se is. Még idén elindítjuk a 
Tündérkert, a Tállya és a Kis-
fenyves tagóvodák felújításá-
ról szóló közbeszerzési eljá-
rást is.

•	 Jó hír, hogy 2017. november 
22-én jóváhagyta a Modern 
Városok Program Bizottság 
az Érd Ófalu – Duna-parti 
gyógy-, sport-, illetve kulturá-
lis turisztikai beruházás, va-
lamint Szabadidőközpont és 
szálláshelyek létrehozása a 
Velencei úton c. projektet. Így 
2018-ban elkezdődhet a két 
településrész egyenként 1,6 
milliárdos fejlesztése is. 

•	 Folyamatosan tárgyalok a NI-
PÜF Zrt.-vel a létesítendő ipa-
ri parkról. Ezen a téren is 
eredményt értünk el, hiszen 
2,3 milliárd forintból megnyílt 
a lehetőség az úgynevezett 
Tesco mögötti önkormányzati 
terület ipari fejlesztésére, 
ahol reményeink szerint újabb 
munkahelyek jöhetnek létre 
városunkban.

Fentiek mellett a választóke-
rületet ügyes-bajos dolgaira is 
jut idő. Idén többször is bejár-
tam a választókerület összes 
utcáját. Tapasztalatom szerint 

a legnagyobb bosszúságot a 
vasútfejlesztés okozza. Bár a 
Szent István híd építésének és 
a 40-es vasútvonal rekonstruk-
ciójának befejeztével a kivitele-
zőnek aszfaltozva kell vissza-
adni az általa használt utcá-
kat, nem vigasztalja ez azokat 
a lakókat, akik szinte közle-
kedni sem tudnak. Alpolgár-
mestertársammal elkeserítő 
küzdelmet folytatunk a kivite-
lezővel, hogy addig is javítson 
az állapotokon.
•	 Idén a rendelkezésemre álló 

képviselői keretből képviselő-
társaimmal történt összefo-
gás után a Gárdonyi Géza 
utca északi részét, valamint a 
Damjanich János utcát aszfal-
toztattuk le. Mórás Zsolt és 
Donkó Ignác képviselők nél-
kül ezt nem tudtam volna 
megvalósítani, hiszen határ-
utcáról van a szó a 3., a 4. és 7. 
választókerületek között.

•	 Folytatódott a járdaépítési 
program, végre száraz lábbal 
át lehet kelni a vasúton. Ezt a 
problémát sem az „átkosban”, 
sem pedig azóta az „átkosban 
szocializálódott” képviselők-
nek nem sikerült megnyugta-
tóan rendezni. 2014-ben elké-
szült a Szabadság tér és Érd-
felső között a járda, idén pedig 
befejeztük a Vörösmarty utcá-
ban a Rómer Flóris térig. Kü-
lön öröm, hogy elkészülhetett 
a járda a Géza és Koppány ut-
cák egy részén is, így már ké-
nyelmesen megközelíthető a 
Gyula utcai óvoda minden 
irányból.

Ahogy eddig, úgy a jövőben 
is fokozott figyelmet fordítok a 
választókkal való kapcsolat-
tartásra. Ha Önnek bármilyen 
javaslata, észrevétele vagy 
kérdése van, bizalommal ke-
reshet a 06-70-201-4786-os és a 
06-23-522-313-as telefonszá-
mokon, vagy írjon nekem a 
bacs.istvan@erdifidesz.hu e-
mail címre. Ajánlom figyelmé-
be a https://www.facebook.
com/dr.bacs.istvan/ hivatalos 
Facebook-oldalamat is. Köszö-
nettel fogadom azok jelentke-
zését is, akik segíteni szeretné-
nek a következő választási 
kampányok, népszavazás sike-
res lebonyolításában!

CSORNAINÉ ROMHÁNYI 
JUDIT
A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon mandátumomat 
az Együtt a Korszakváltók 
Pártja színeiben listásként sze-
reztem. A közgyűlési munká-
mat, az MSZP-DK-Együtt frak-
ció tagjaként végzem. A Kör-
nyezetvédelmi és Mezőgazda-
sági Bizottság, valamint a Szo-

ciális és Egészségügyi Bizott-
ság munkájában veszek részt.

Látványos útfelújításokról, 
játszótér építéséről nem tudok 
beszámolni, mivel listás képvi-
selőknek nem jár többmilliós 
képviselői keret, ami a többiek 
munkáját nagymértékben se-
gíti. Viszont:
•	 A lakosság részére mindig el-

érhető vagyok. Városunk min-
den pontjáról kapok megkere-
séseket, mégis lakókörnyeze-
tem talál meg leginkább gond-
jaival, problémáival évek óta, 
és segítek, amiben csak tu-
dok.

•	 Rendszeres fogadóóráimra 
nincs igény, a megkereséseket 
telefonon vagy e-mailben ka-
pom. Egyeztetett időpontban 
találkozom a hozzám biza-
lommal fordulókkal.

•	 Az Alsóvölgyi úton megnövek-
vő és száguldozó átmenő for-
galom ellen lázadtak fel a la-
kosok, és a segítségemet kér-
ték egy félpályás útlezárásos 
demonstráció megszervezé-
séhez és lebonyolításához. A 
megmozdulás sikeresnek 
mondható, valamilyen forga-
lomlassító rendszer kiépítésé-
re kaptak ígéretet a lakók a 
városvezetéstől, ami jelenleg 
még nem valósult meg.

•	 Lakossági kérésre lakossági 
fórumot szerveztünk meg 
képviselőtársammal, Szűcs 
Gáborral. A témája a Fürdő 
utcában történő vízelvezető 
csatornaépítési és az utca 
helyreállítása körüli hosszú 
ideje zajló áldatlan állapotok 
során felmerülő kérdések 
megválaszolásával kapcsolat-
ban, valamint az akkor indu-
ló, a Fürdő utca folytatását 
képező Alsóvölgyi utca vízépí-
tési munkálatai körüli hiá-
nyos információ kiegészítése 
témakörben.

•	 Örök probléma az utak állapo-
ta, az útépítések hogyanja és 
miképpenje. Az Almafa utca – 
Citromfa utca 112 lakója kérte 
segítségemet útfelújítási prob-
lémájuk elfogadtatásában, 
megoldásában. Hosszú levele-
zés, személyes ügyintézés 
után megnyugtató megoldást 
sikerült találni a lakók problé-
májára és ígéretet kaptak, 
hogy a jövő évben megcsinál-
ják a jogosan kért és kifogá-
solt útszakaszokat.

•	 Részt vettem az Érd Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Közmeghallgatásán, ahol sok, 
számomra érdekes, tanulsá-
gos problémával és kérdéssel 
szembesültem, és válaszoltam 
a hozzám intézett kérdésekre.

•	 Azt tapasztalom, hogy na-
gyon sok lakos járatlan a hiva-
talos ügyintézésben és biza-
lommal fordulnak hozzám, 

építés hatósági ügyekben, 
szociális ellátási lehetőségek 
kérdésével, avagy tyúkkihe-
lyezési akcióval és számtalan 
más problémával.

•	 Részt vettem az önkormány-
zat által szervezett lakossági 
fórumokon, tájékoztatókon.

•	A városi eseményeken szíve-
sen veszek részt, ilyenek pél-
dául: Interspar átadása – 
Parkvárosi Közösségi Ház 
átadása – Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium torna-
csarnokának átadása – Ófa-
lusi orvosi rendelő átadása – 
utcabálok, vásárok rendezé-
se – Testvérvárosokkal való 
találkozás, kirándulás – sza-
lagavató bálok, iskolai ün-
nepségek. 

•	 Frakciónkkal folyamatosan 
szervezünk nemzeti ünnepe-
inkre külön koszorúzási meg-
emlékezéseket, rendezvénye-
ket, amelynek oka a városi 
központi ünnepségek bántó 
hangneme, amely nem egyez-
tethető össze a mi értékren-
dünkkel.

•	Ellenzéki képviselőként az is 
a dolgom, hogy kritikus 
szemmel nézzem a városve-
zetés munkálkodásait és épí-
tő jelleggel fejtsem ki a véle-
ményemet, ezzel is hozzájá-
rulva városunk fejlődéséhez, 
szépítéséhez. Sajnos sem az 
én, sem az ellenzéki frakció-
társaim véleménye nem jut el 
a lakossághoz, noha több 
esetben tartottunk sajtótájé-
koztatót, amely vagy sehogy, 
vagy csak szűrve került be a 
helyi médiába.

•	 Minden ellenkező híresztelé-
sekkel szemben: frakciónkkal 
megszavaztuk, támogattuk 
mindazokat a rendeletterve-
zeteket, határozatokat, ame-
lyek a lakosság érdekeit szol-
gálják, szociális helyzetüket 
javítják, terheiket csökkentik 
és komfortérzetüket növelik, 
továbbá a város fejlődését és 
szépülését elősegítik. Képvi-
selői munkámat az elkövetke-
ző évben is hasonló módon kí-
vánom folytatni!

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon listás – 20-30-as 
– képviselőként közgyűlési te-
vékenységemet továbbra is ösz-
szehangolom egyesületünk 
külső bizottsági tagjaival, 
Csengeri Attilával és Martin 
Norberttel.

•	 A közgyűlés ülésein a 2017. 
évben is igyekeztem vala-
mennyi jelentős témában 
megnyilvánulni, rendszere-
sen felszólaltam a legfonto-
sabb napirendi pontok tár-

gyalásánál, kivettem a ré-
szem a politikai vitákban is.

•	 Az Egyebek napirendi pont 
keretében ugyancsak folya-
matosan éltem a kérdezés le-
hetőségével, és döntően az 
engem meg-, illetve felkereső 
polgárok problémafelvetéseit, 
kérdéseit tolmácsoltam a vá-
rosvezetés felé. 

•	 Ez év utolsó – a jelen beszámo-
ló keltét követő – közgyűlésé-
re a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása tár-
gyában előterjesztést készí-
tettem, amelyben a napirendi 
előtti felszólalások lehetősé-
gének visszahozatala mellett 
több, az önkormányzati testü-
let munkáját demokratiku-
sabbá tevő, illetőleg az ellen-
zék jogosítványait bővítő ja-
vaslattal éltem.

•	 Listás képviselőként ez évben 
is folyamatosan fogadtam a 
panaszukkal hozzám forduló 
polgárokat a legkülönfélébb, 
de jellemzően a közvetlen la-
kóhelyüket érintő lokális, il-
letve egyedi témákban (útbur-
kolat minősége, járda hiánya, 
közpark létesítése stb.), ame-
lyekben megoldást kerestek, 
vagy „csak” tájékoztatást igé-
nyeltek.

•	 Jelölő szervezetemmel, a 20-
30 Egyesülettel 2017-ben is 
megrendeztük hagyományőr-
ző családi és jótékonysági 
programjainkat, amelyek év-
ről évre sok látogatót vonza-
nak, és szervesen beépültek a 
városi rendezvények közé. 

•	 Részt vettem a progresszív 
civil erőket tömörítő Érdi Köz-
életi Kerekasztal megalakítá-
sában, mely fórumot – hason-
lóan a 2006-ban igen fontos 
szerepet betöltő Érdi Kerek-
asztalhoz (ÉKA) – a helyi köz-
élet gyökeres át- és megrefor-
málása lehetséges letétemé-
nyesének tartok, annak mun-
kájában igyekszem aktívan 
részt venni.

•	 Idén nyáron szót emeltem az 
Elvira-majorban található – 
egyszersmind Érd város nem-
zetközi hírű büszkeségét is 
jelentő – csonthéjasgyümölcs-
génbank megóvása érdeké-
ben. Látogatást tettem a kuta-
tóállomáson, tárgyaltam ve-
zetőivel, illetőleg egyik fogal-
mazója voltam annak a kiált-
ványnak, illetve petíciónak, 
amelyet számos közéleti sze-
mélyiség és ismert civil akti-
vista írt alá, kiállván a hazai 
fajtanemesítés bázisául is 
szolgáló cseresznye, meggy, 
kajszibarack stb. génállo-
mány megőrzése mellett. Eb-
ben felhívtuk a kormányt és 
az érdi önkormányzatot, te-
gyék lehetővé, hogy az Elvira-
majorbéli kutatóállomás és 
gyümölcsfatelep a jövőben is 
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háborítatlanul folytathassa 
tevékenységét. Itt őrzik 
ugyanis a csonthéjas gyümöl-
csök legnagyobb élő, pótolha-
tatlan európai génbanki gyűj-
teményét, amelynek megóvá-
sa összeurópai érdek, és ahol 
a növényi genetikai anyago-
kat magas technikai színvo-
nalon, a nemzetközi szakmai 
előírásoknak megfelelően kell 
fenntartani és nyilvántartani. 
A jövő nemzedékek szószólója 
is felhívta rá a figyelmet, hogy 
a nemesítő ültetvények és a 
gyümölcsgénbank elköltözte-
tése, a fák tömeges átültetése 
elkerülhetetlen károsodások-
hoz vezetne; az állományt az 
Elvira-majorban kell megőriz-
ni, a génbank zavartalan mű-
ködését biztosítani kell. Leg-
alább ennyire fontos az is, 
hogy a génbanki tevékenysé-
get ne zavarja semmilyen kör-
nyezetszennyező tevékeny-
ség, és hogy a kutatóállomás 
közvetlen szomszédságába ne 
települjön ipar, az ültetvénye-
ket megfelelő nagyságú védő-
zóna, sokszínű növényzet ve-
gye körbe. Jóval később derült 
csak ki, hogy a „vészharangok 
kongatása” nem vaklárma 
volt: a novemberi közgyűlésen 
jelentették be, hogy az SK In-
novation elnevezésű autóak-
kumulátor-gyártó cég szere-
tett volna itt gyárat létrehoz-
ni. Az, hogy erre végül nem 
került sor, formálisan a Nem-
zeti Agrárkutatási és Innová-
ciós Központ érdi kutatóállo-
másának fenntartója, a föld-
művelésügyi tárca fellépésé-
nek, ha úgy tetszik, szakpoli-
tikai vétójának volt köszönhe-
tő a kormányon belül. Hogy e 
fellépést mennyiben motivál-
hatta-e az Elvira-majorért ki-
álló és a városvezetés által 
ezért kárhoztatott civilek fel-
lépése, egyelőre nem ismert. 
Annak ellenére, hogy évtize-
dek óta számos alkalommal 
szót emeltem a helyi gazda-
ságfejlesztés fontossága mel-
lett, mégis úgy érzem, a major 
s benne a génbank megóvása 
fontosabb érdek és nagyobb 
érték, mint a felszámolása 
esetén odaköltöző üzemmel 
járó esetleges gazdasági elő-
nyök lettek volna.

DEMJÉN ATTILA

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon a 8. számú egyé-
ni választókerület mandátu-
mát nyertem meg. Az alábbiak-
ról szeretném tájékoztatni a 
választókörzetemet: 

•	 Az elmúlt két esztendőhöz ha-
sonlóan, az érdi közgyűlésben 
folytatott munkán kívül, a 

Pénzügyi és Költségvetési Bi-
zottságban, a Városfejleszté-
si, Városüzemeltetési és Va-
gyongazdálkodási Bizottság-
ban, valamint a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság mun-
kájában vettem részt. 

•	 Mint eddig minden évben, ki-
emelkedő helyen szerepeltek 
a költségvetést, a város va-
gyonát, az intézményeket, va-
lamint a sport, oktatás, egész-
ségügy és a szociális kérdése-
ket érintő előterjesztések. 
Fontos határozatok születtek 
az intézményfejlesztés, a köz-
biztonság, a hulladékgazdál-
kodás és a közterületek hasz-
nálata terén.

•	 Idén már nem csupán a rövid 
és hosszabb távú célok megvi-
tatása és elfogadása volt a leg-
főbb feladat, hanem a Modern 
Városok programban lefekte-
tett feladatok végrehajtása, 
ezen belül a konkrét beruhá-
zási okmányok megvitatása 
és elfogadása, valamint a föld-
területek és források biztosí-
tása a beruházások megindí-
tása érdekében. E munkának 
köszönhetően váltak látható-
vá és érzékelhetővé az érdi 
lakosság számára mindazon 
fejlesztések, amelyekhez a 
program és más sikeres pá-
lyázatok biztosítottak forrást. 
Iskola, óvoda, gimnázium, kö-
zösségi ház, rendőrség, 
ügyészség, vasúti felüljáró, 
víztározó és rekreációs park 
is szerepelt a napirendek kö-
zött. 

•	 A város több pontján és útsza-
kaszán, az előkészített beru-
házások helyszínein megje-
lentek a kivitelező cégek dol-
gozói és munkagépei. Olyan 
volumenű és mennyiségű épít-
kezés kezdődött, amilyen a 
csatornaépítés kivételével ta-
lán soha nem volt tapasztalha-
tó Érden. 

•	 A 8-as választókerületben, 
amelynek önkormányzati 
képviselője vagyok, több rég-
óta várt beruházás indulha-
tott el. Ebből kifolyólag a kép-
viselői feladat a korábbihoz 
képest kissé megváltozott. A 
munkálatokkal egy időben 
megszaporodtak a lakosok ál-
tal feltett kérdések, kérések, 
észrevételek és panaszok. 

•	 A lakókkal a kapcsolattartás 
2017-ben is a demjen.attila@
erdifidesz.hu e-mail címen, il-
letve a 06-20-569-9243-as tele-
fonon történt. Amennyiben ez 
ily módon nem volt elegendő, a 
helyszínen, ahonnan a megke-
resés érkezett, személyes ta-
lálkozó keretében egyeztet-
tünk és kerestük a lehetősé-
get a kialakult helyzet vagy 
probléma megoldására. 

•	 Kiemelt esetekben, amikor in-
dokoltnak látszott, illetve a 

beruházás volumene és az 
érintett lakosságszám megkö-
vetelte, lakossági fórumokon, 
városvezetők közreműködé-
sével, a tervezők, a beruhá-
zók, valamint a kivitelezők 
bevonásával kaptak pontos és 
szakmailag kidolgozott tájé-
koztatást az őket érintő fej-
lesztésekről.

•	 Általában a közlekedés és az 
utak állapotával, a közvilágí-
tás, az egyes magán- és közte-
rületek tisztaságával kapcso-
latban kerestek meg, de a leg-
több lakost az útépítések és az 
ezekhez kapcsolódó változá-
sok, valamint a mindennapja-
ikra gyakorolt hatásai foglal-
koztatták. 

•	 A Fürdő utcában burkolt út 
megépítése kezdődött, amely-
nek keretében zárt rendszerű 
felszíni vízelvezető került ki-
építésre. E munkálatokat a 
közművek cseréje és, ameny-
nyiben szükségesnek látszott, 
ezek áthelyezése előzte meg.

•	 Az Ürmös út teljes szélességé-
ben került felújításra. Kiépült 
a csapadékvíz-elvezető rend-
szer, amely részben nyitott 
árokkal, illetve az úttest alatt, 
zárt rendszerben lett kivite-
lezve, az úttest pedig útsze-
géllyel ellátott új aszfaltburko-
latot kapott.  

•	 A Béla utca és az Emil utca 
kereszteződésében a csapa-
dékvíz okozta elöntések nem 
fognak ezentúl gondot okozni 
az ott lakóknak. A több irány-
ból érkező csapadékvíz a régi 
elvezető mellett az Emil utcá-
ban, a Béla és a Bernát utcák 
között megépített új vízelveze-
tő árok segítségével, megoszt-
va juthat tovább a Riminyáki 
út irányába.

•	 Elkezdődött a Tárnoki úti 
Napsugár Óvoda teljes felújí-
tása és bővítése. Néhány főfal 
megtartása mellett szinte tel-
jesen átépül a régi óvoda, 
amely újranyitáskor több 
szempontot is figyelembe véve 
fog megfelelni az óvodákkal 
szemben jelenleg támasztott 
követelményeknek.

•	 Az előző két évben képviselői 
keretből megépített felszíni 
vízelvezetők már bizonyítot-
ták fontosságukat. A Bor, a 
Csanád és a Csongor utcák 
lakói részéről az árkok befeje-
zése óta nem érkezett elönté-
sekről bejelentés.

•	 2017-es évi képviselői keretet 
útépítésre fordítottam. Mivel 
az egész várost érintő útre-
konstrukciós beruházások a 
választókerület nagyobb for-
galmú útjain történtek, úgy 
gondoltam, hogy a keret terhé-
re inkább mellékutcák fejlesz-
tését javaslom. Azt is fontos-
nak tartottam, hogy ne egy-
szerűen egy aszfaltcsík kerül-

jön valahová, hanem a mun-
kálatoknak köszönhetően 
több dolog is kerüljön megol-
dásra, illetve hogy a keret vé-
gességére hivatkozva ne kell-
jen az építést egy útszakasz 
valamely pontján abbahagy-
ni. Ezért került a választás a 
már korábban aszfaltozott 
Bikavér és a Burgundi utcák 
által közrezárt Furmint és 
Ászok utcák egy-egy szaka-
szára, illetve az őket összekö-
tő Dinka utcára. Ezeket az ut-
caszakaszokat a csapadékvíz 
olyan sokszor és oly mérték-
ben rongálta, hogy minden 
eső után újra kellett építeni az 
utca közepén keletkezett, né-
hol 60–70 cm-es vízmosások 
miatt. A megrongálódott, be-
ton és téglatörmelékkel telí-
tett talaj cseréje, valamint az 
útalap elkészítése után meg-
történt az utcák aszfaltozása, 
amelyet követően a lakók 
megkezdték az úttest egysé-
ges szintjéhez igazítani kocsi-
beállóikat, a zöldfelületeket és 
a virágágyásokat. Az utcák, 
KRESZ szerinti alá- és fölé-
rendeltségének változása mi-
att új elsőbbségadási kötele-
zettséget szabályozó közleke-
dési táblák is kihelyezésre 
kerültek.

•	 Az újszülötteknek baba-ma-
ma csomaggal, a 80. és a 90. 
életévüket betöltöttek számá-
ra, a helyi rendeleteknek 
megfelelően, az önkormány-
zat ajándékcsomaggal ked-
veskedik. Ezek eljuttatása a 
címzettekhez lehetőség te-
remtett számomra a válasz-
tókerület lakóival való kap-
csolatfelvételre. Az érintet-
tek, illetve az újszülöttek 
hozzátartozói jó néven vet-
ték, hogy saját képviselőjük 
személyesen keresi fel őket 
ennek kapcsán. Ilyenkor a 
köszöneten kívül a beszélge-
tések során olykor problé-
mák is előkerültek, amelyek-
nek megoldásában a segítsé-
gemet kérték. 

A lakosok jelzésére, a hivatal 
dolgozóinak közreműködésé-
vel, valamint az ÉKFI munka-
társainak segítségével, akik-
nek hozzáállása mindig segítő-
kész volt, 2017-ben is rengeteg 
ügyet sikerült megoldani. En-
nek ellenére az elkövetkező 
időszakra is maradt bőven el-
végezendő feladat, amelyek 
megoldását a jövőben is folytat-
ni akarom.

DONKÓ IGNÁC

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon a 7. számú egyé-
ni választókerület mandátu-
mát nyertem meg. Az alábbiak-

ról szeretném tájékoztatni a 
választókörzetemet: 

•	 Három bizottság munkájában 
tevékenykedem a közgyűlési 
munka mellett. Az önkor-
mányzat rendezvényein rend-
szeresen részt veszek. Állan-
dó kapcsolatot tartok a vá-
lasztópolgárokkal, telefonon 
bármikor elérhető vagyok. 
Bejelentett probléma, panasz 
esetén többnyire aznap felke-
resem a panasztevőt és a hely-
színen megbeszélve a problé-
mát, azonnal intézkedem 
ezek megoldásában. 

•	 Az elmúlt évekhez képest ke-
vesebb volt a megkeresés, pa-
nasz. Ez köszönhető a szelek-
tív hulladékgyűjtő helyek 
megszüntetésének, mivel ez-
zel egy időben a szeméthe-
gyek is megszűntek. Közreját-
szott még az is, hogy a nyári 
viharok megkímélték a vá-
rost, a vizes probléma is keve-
sebb volt. 

•	 Sok azonban az elhagyatott 
ingatlan, ahol nagy a gaz, az 
ÉKFI-t kellett kérni a gaz eltá-
volítására. Sajnos még mindig 
sokan vannak, akik az ingat-
lanjaik környékét nem tartják 
rendben, például fűkaszálás, 
ároktisztítás. Fontos lenne az 
önkormányzati határozatok 
ez irányú szigorúbb betarta-
tása.

•	 A Polgármesteri Hivatalnak 
több ízben jeleztem a Géza–
Huba utcasarkon lévő Alföldi-
ingatlan áldatlan állapotát, 
ahol életveszélyes építmények 
vannak, amelyeket le kellene 
bontani, több mint 5 éve húzó-
dik ez az ügy (a járás hatáskö-
rébe tartozik, ezért nehezebb 
intézkedni). Sajnos az ingatla-
non és környékén nyakig érő 
gaz van.

•	 A közvilágításra egyre keve-
sebb panasz érkezett, miután 
a lámpatesteket kicserélték. 
Néhányan kifogásolják, hogy 
kisebb a fényerő. A hiányzó 
lámpatestekre érkezett pa-
nasz a Gyula utcából, ez ügy-
ben nem tudtam intézkedni 
azon kívül, hogy az igényt le-
adtam. 

•	 Ez évben az időjárásnak kö-
szönhetően a zúzottkővel bo-
rított utak kevésbé kátyúsod-
tak, mivel kevesebb volt a 
csapadék, kisebb volt az utak 
felázása. Az utak porosodásá-
ra viszont sok volt a panasz. 
Az ÉKFI-nek az alábbi utcák 
pormentesítésére adtam le a 
választókerület igényét: Me-
cseki utca, Murányi utca, Hu-
nor utca, Kálmán utca, Ger-
gely utca, Könyves Kálmán 
utca és Liptói utca. Rendsze-
resen ellenőrzöm az utak álla-
potát, ahol szükséges volt, 
kértem a karbantartását, so-
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ron kívül is. Intézkedés tör-
tént a felsorolt utcákban: 
Könyves Kálmán utca, Marti-
novics Ignác utca, Gergely 
utca, István utca, Huba utca, 
Károly utca és György utca. 

•	 A Huba utca vízelvezetés ki-
építésére vár. Több alkalom-
mal januárban szivattyúzni 
kellett a vizet a vízelvezető 
árokból is, hogy az ingatlano-
kat ne öntse el.

•	 Képviselői keretem terhére 
vízelvezetésre és az átereszek 
kiépítésére került sor a Ger-
gely utcában – a János és Ist-
ván utcák közötti szakaszon. 
Az István utca–Gergely utca 
kereszteződésében is új át-
ereszt kellett építeni, mivel 
össze volt törve. Nagyon örül-
nek a környék lakói, ezzel a 
vízelvezetéssel több éve húzó-
dó probléma oldódott meg. Kö-
szönet érte az ÉKFI kivitele-
zőnek!

•	 Ugyancsak a képviselői kere-
tem terhére szilárd burkolatú 
út épült a Damjanich utcában, 
ennek folytatásaként ezzel 
egy időben a Gárdonyi Géza 
utcában is megépült az út a 
Petőfi Sándor utcáig, Mórás 
Zsolt képviselőtársam képvi-
selői keretének terhére. Így a 
Tárnoki utat a Kossuth Lajos 
utcával szilárd burkolatú út 
köti össze a Damjanich és 
Gárdonyi Géza utcákon ke-
resztül. A kivitelezőket köszö-
net illeti (ÉKFI, PUHI-Tár-
nok)!

•	 Régóta kérem és sürgetem a 
Tárnoki út Lőcsei–Kolozsvári 
utca közötti szakaszának a 
megépítését. Ez közel száz-
millió forintos beruházás. Az 
útépítés elhúzódását a közmű-
vek teljes cseréje okozta. Je-
lenleg nagy ütemben folynak a 
munkálatok, most már a kö-
zeljövőben várható az út meg-
építése és átadása. 

Képviselői munkámat to-
vábbra is lelkiismeretesen 
igyekszem ellátni.

DR. HAVASI MÁRTA

A képviselői munkámban meg-
határozó, hogy listán és nem 
egyéni választókerületben ke-
rültem megválasztásra. Ebből 
adódóan képviselői tevékeny-
ségem nem korlátozódik egy 
választókerület lakóinak ér-
dekképviseletére, hanem tevé-
kenységem kiterjed a város 
egészére. Ugyanakkor az ter-
mészetes, hogy érzékenyebben 
reagálok a szűkebb környeze-
temet érintő kérdésekre, az ott 
felmerülő problémákra.

•	 A 2017-os év a közgyűlésben 
és a bizottságokban nem sok-

ban különbözött az előző év-
ben tapasztaltaktól. A hang-
nem 2015. végén, 2016. elején 
kezdődő eldurvulása változat-
lanul jelen van a közgyűlés-
ben és ebben polgármester és 
az alpolgármesterek játsza-
nak meghatározó szerepet. Ez 
sokszor elmegy a baloldali 
képviselők személyes megtá-
madtatásáig. Ez utóbbiakra 
még csak reagálni sincs mód 
a közgyűlésen (az szmsz nem 
teszi lehetővé).

•	 A polgármester egy októberi 
sajtótájékoztatóján, a költség-
vetés módosításának általunk 
történt elutasítása kapcsán a 
következőket mondta: „Cser-
benhagyták az érdieket, a bal-
oldali szavazókat, akik a vá-
ros közösségének tagjai, és 
akik fejlődő, épülő városban 
szeretnének élni, pedig a Bat-
thyány program és a Modern 
Városok program nem jobb- 
vagy baloldali szavazóknak 
építi a várost, nem egyik vagy 
másik oldal szavazóinak épít 
iskolákat, óvodákat, utakat, 
vízelvezetést, hanem minden 
érdinek. Aki ezt nem érti, nem 
fogja fel, az sarlatán és alkal-
matlan arra, hogy 70 ezer em-
ber jövőjét tervezze.”

•	Ezt az érvelést megszoktuk. 
Úgy látszik, ismételten, nem 
először és feltehetően nem 
utoljára kell elmondani – és 
erre a jelen beszámoló jó al-
kalom – hogy a polgármester 
valótlanságot állít, másképp 
fogalmazva hazudik. Ponto-
san tudja, hogy a konkrét fej-
lesztések ügyében igennel 
szavaztunk, néhány kirívó 
esetet leszámítva. Ez a köz-
gyűlések jegyzőkönyveiből 
egyértelműen megállapítha-
tó. Amire nemet mondtunk és 
mondunk a jövőben is, az a 
költségvetés és annak módo-
sításai. A költségvetés, az ab-
ban megjelenő prioritások 
kifejezik azt, hogy a város 
vezetése mit gondol a politi-
káról, várospolitikáról. Eb-
ben értelemszerűen vannak 
különbségek, amelyek az el-
térő értékrendünkből követ-
keznek.

•	 A költségvetés elutasításának 
van egy másik, ugyancsak el 
nem hanyagolható oka. A vá-
ros vezetése az eddigiekben 
elutasította minden olyan kez-
deményezésünket, amely a 
költségvetés érdemi megvita-
tásának feltételeit biztosította 
volna.

•	 Amit a város vezetése tesz, az 
álláspontom szerint az ellen-
zék mindenáron való hiteltele-
nítésére irányuló törekvés 
megnyilvánulása, azaz politi-
kai szélhámosság, másképp 
fogalmazva politikai sarla-
tánság.

•	 A közgyűlés munkájában az 
egyik központi téma – érthető 
módon – városunk részvétele 
a Modern Városok program-
ban. Ennek keretei között je-
lentős fejlesztések valósulhat-
nak meg városunkban. A fej-
lesztésekre vonatkozó konk-
rét döntések szinte mindegyi-
kében, ahogy azt az előzőek-
ben kifejtettem, igennel sza-
vaztam. Volt olyan eset is, 
amikor egy előterjesztés tá-
mogatásának szándékával 
ültem be az ülésre és az ott 
történtek miatt szavaztam 
nemmel. A konkrét eset az 
ipari park helyszínével kap-
csolatos. Az Elvira major ki-
esésével új helyszínt kell ke-
resni. Ez idáig rendben van. 
Azonban az ülésen a vizsgá-
landó lehetséges helyszínek 
között említésre került az egy-
kori katonai lőtér területe is. 
Ez olyan, mintha valaki a Gel-
lért hegyen kívánna ipari par-
kot létesíteni. Ma is úgy gon-
dolom, hogy ezt már a vizsgá-
lat szintjén el kellett utasítani. 
Az Elvira major kérdéséhez 
még egy megjegyzés: a város 
vezetése azt a látszatot igyek-
szik kelteni a közvélemény-
ben, felhasználva erre az álta-
la kézi vezérelt helyi médiát, 
hogy a baloldal és a civil moz-
galmak hiúsították meg egy 
dél-koreai cég oda tervezett 
beruházását. Tévedés: ezt a 
város vezetése hiúsította meg 
azzal, hogy olyan helyre ter-
vezte az ipari park létrehozá-
sát, amely a természeti érté-
kek védelme szempontjából 
alkalmatlan egy ipari park 
befogadására. Az már csak 
árnyalja a város vezetésének 
magatartását, hogy az új hely-
szín keresésével kapcsolatos 
előterjesztés tárgyalása so-
rán és azóta sem hangzott el 
egyetlen szó sem a közgyűlé-
sen a potenciális dél-koreai 
befektetőről. Az első nyilvá-
nos megnyilvánulásként a 
szemrehányást hallhatták a 
képviselők.

•	 Két bizottság, a Köznevelési 
és Művelődési, valamint a 
Sport és Ifjúsági Bizottság 
munkájában veszek részt. 
Mindkét bizottság munkájá-
ban folyamatosan dolgozom. 

•	A közgyűlésen a költségve-
tés tárgyalásakor ismételten 
felvetettem a költségvetés 
két fordulóban való tárgya-
lásának szükségességét. Az 
erre vonatkozó javaslatomat 
a polgármester elutasította, 
kijelentve, hogy ameddig ő a 
polgármester, addig nem 
lesz kétfordulós tárgyalás. 
Voltak olyan kezdeményezé-
seim, amelyek hozzászólás 
vagy kérdés formájában ke-
rültek felvetésre, és ame-

lyekkel az esetek többségé-
ben érdemi változást nem si-
került elérnem. 

•	 Örömömre szolgál, hogy az 
InterSpar áruház átadása 
megtörtént, s hasonlóan ör-
vendetes, hogy átadásra ke-
rült az új parkvárosi Közössé-
gi ház és könyvtár.

•	 A közgyűlésen több-kevesebb 
rendszerességgel felvetettem 
a közlekedéssel kapcsolatos 
gondokat. Nem vitatva az e té-
ren történt kedvező változáso-
kat, egy dolgot emelek ki: vál-
tozatlanul elfogadhatatlan-
nak tartom, hogy lehet és 
ténylegesen van a városnak 
olyan része, amely este 10 óra 
után tömegközlekedéssel nem 
érhető el. Az embernek olyan 
érzése van, mintha a város ve-
zetése alapkövetelménynek 
tekintené a gépkocsi meglétét. 
A probléma különösen éles 
azok esetében, akik a munká-
ból hazajövet a késői órákban 
rövidebb vagy hosszabb gya-
loglásra kényszerülnek. És 
hasonló helyzetben vannak 
azok a fiatalok vagy időseb-
bek, akik néhanapján szeret-
nének eljutni egy színházba, 
hangversenyre.

•	 A közgyűlésen történtek fel-
hívják arra is a figyelmet, 
hogy a város vezetése a maga 
által kidolgozott és előterjesz-
tett szervezeti és működési 
szabályzatot nem képes ma-
radéktalanul betartani. Az 
általam érzékelt anomáliák 
orvoslására a közeljövőben 
előterjesztéssel fogok élni. 

•	 A lakossági fórumok közül 
azokon, amelyek a közvetlen 
lakókörnyezetemet érintik, 
részt vettem és veszek. 
Ugyancsak részt vettem és ve-
szek a bizottsági munkámhoz 
kapcsolódó rendezvényeken. 
A civil szervezetekkel való 
kapcsolatom esetleges. A vá-
rosi ünnepségeken általában 
jelen vagyok, kivéve azokat, 
amelyek tartalmukat, érték-
rendjüket tekintve vállalha-
tatlanok számomra. Az ün-
nepségek közül, amelyen jelen 
voltam, kiemelem a pedagó-
gusnapi ünnepséget.

•	 Az év folyamán részt vettem a 
roma kulturális nap rendez-
vényén.

•	 A nyilvánosság, a választópol-
gárok tájékoztatása érdeké-
ben frakciónk rendszeresen a 
közgyűlést követően általá-
ban sajtótájékoztatót tart, 
amelyen mindhárman el-
mondjuk az általunk legfonto-
sabbnak ítélt kérdésekkel 
kapcsolatos álláspontunkat.

A lakossággal, a választó-
polgárokkal való kapcsolattar-
tás érdekében 2015. elején elin-
dítottam egy képviselői Face-

book-oldalt. Ezen az oldalon 
rendszeresen beszámolok kép-
viselői tevékenységemről, a 
közgyűléseken történő meg-
szólalásaimról, a sajtótájékoz-
tatókról és egyéb képviselői 
megnyilvánulásaimról, érdek-
lődés folyamatosan tapasztal-
ható. A képviselői tevékenysé-
gem során nyilvánvalóvá vált, 
hogy az oldalt nemcsak a balol-
dali választópolgárok olvas-
sák, hanem politikai ellenfele-
im (nem ellenségeim) is figye-
lemmel kísérik. Az oldalam a 
következő linken érhető el: 
https://w w w.facebook.com/
Dr-Havasi-Márta-önkormány-
zati-képviselő-Érd-604057 
706394920/
•	 Végezetül egy személyes 

megjegyzés: a legutolsó, no-
vember 30-ai közgyűlésen 
betegségem miatt nem tud-
tam részt venni. Azonban en-
gedve mazochista ösztöneim-
nek, végignéztem a TV-közve-
títést. Meg kellett állapíta-
nom, hogy a közvetítés nem 
adja vissza azt, ami a terem-
ben történik, csak az éppen 
beszélőt láthatjuk a képer-
nyőn. A látottak alapján nem 
csodálkoznék azon, ha ezek a 
közvetítések az érdektelen-
ségbe fulladnának. Másrészt 
döbbenetes volt látni, amit 
egyébként máskor is tapasz-
talok, hogy a közgyűlés a 
többség érdektelensége mel-
lett zajlik, s megszólalásra 
csak a baloldali képviselők 
által mondottak tudják rá-
kényszeríteni a Fidesz-frak-
ció néhány tagját.

FÜLÖP SÁNDORNÉ

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon a 9. számú egyé-
ni választókerület mandátu-
mát nyertem meg. Az alábbiak-
ról szeretném tájékoztatni a 
választókörzetemet: 

•	 Ebben az évben is az előző 
évekhez hasonlóan végeztem 
a munkámat.

•	 Több alkalommal megkeres-
tek a választókerületemből 
különböző problémákkal: ká-
tyús utak, szemétlerakás, el-
hanyagolt ingatlanok stb. Eze-
ket az illetékes osztályoknak 
jeleztem és általában megol-
dottuk a problémát.

•	 A választókerületemben a 
képviselői keretből a Selmeci 
utca aszfaltozását végeztük 
el, a Daróci utca és Somogy-
vári utca közötti szakaszon.

•	 Egyéb megvalósítások:
 − A Kolozsvári utcában elké-
szült a vízelvezető árok. 
 − A Kalotaszegi utca hiányzó 
szakaszán kész lett az asz-
faltozás és a vízelvezető 
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árok építése szinte befejező 
stádiumba van.
 − Hosszú egyeztetés előzte 
meg a városvezetés részé-
ről a közműszolgáltatók-
kal, hogy végre a Tárnoki 
út, Szent István út és Ko-
lozsvári utca közötti sza-
kasz jó minőségű aszfaltot 
kapjon. Ez az útépítés is a 
végéhez közeledik, az ott 
lakók megelégedésére.

•	A Környezetvédelmi Bizott-
ság elnökeként sokat fog-
lalkoztunk a város tiszta-
ságával.

 − Polgármester úr támogatá-
sával, a Polgárőrség elnö-
kével közösen megszervez-
tük május elejére a város 
takarítását, ebben sok civil 
szervezet is részt vett. Sike-
res volt.
 − Szeptemberben szervező-
ként vettem részt a Te-
Szedd mozgalomban, ter-
mészetesen ez is csapat-
munka volt.

•	 Általában részt veszek min-
den városi ünnepségen, ez jó 
alkalmat biztosít az emberek-
kel való találkozásra.

Köszönöm a városvezetés-
nek, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak, az ÉKF intéz-
ménynek, a közterület munka-
társainak, a Polgárőrségnek 
és az ÉTH-nak, hogy segítették 
a munkámat.

KÉRI MIHÁLY

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon a 10. számú 
egyéni választókerület mandá-
tumát nyertem meg. Az alábbi-
akról szeretném tájékoztatni a 
választókörzetemet: 

Évtizedes tapasztalatom, 
hogy a választópolgár elvárása 
választott képviselőjével szem-
ben elsősorban önmaga és szű-
kebb környezete, a választóke-
rület kisebb-nagyobb gondjai-
nak megoldása, a panaszra 
okot adó körülmények orvoslá-
sa. Ez természetes is, ám ezzel 
együtt a város egészével kap-
csolatos teendők éppúgy a kép-
viselői munka részei.
•	 A város X. számú választóke-

rületének képviselőjeként az 
önkormányzat több szerve-
zetében, így a Sport és Ifjúsá-
gi Bizottságban és a Közneve-
lési Művelődési Bizottságban 
– annak elnökeként – dolgo-
zom. Ezen túl a helyi lakossá-
got képviselem a Fidesz– 
KDNP-frakcióban is.

•	A helyi sporttal vagy az ifjú-
sággal kapcsolatos felada-
tok, az ezekkel összefüggő 
eredmény jórészt ismertek a 
közvélemény előtt. Ismertek 

a sportinfrastruktúra kiépí-
tésére tett erőfeszítések, a 
sokrétű sportélet eredmé-
nyei a kézilabdától, az úszók 
teljesítményén át, a kosárlab-
dázók vagy a birkózók sike-
réig, és ezzel még nem teljes a 
felsorolás. Az említett ered-
ményekhez hozzájárult az 
önkormányzat szakbizottsá-
gának munkája, a sportolók 
és a sportegyesületek támo-
gatása.

•	 Az élhető, otthonos városi lét-
forma jórészt a köznevelésen 
és a kulturális élet állapotán, 
minőségén múlik. Bizottsági 
elnökként ezek a területek 
tartoznak közvetlenül a fel-
ügyeletem alá. Így például a 
közművelődés és a közgyűjte-
mények intézményei (művelő-
dési központ, könyvtár, galé-
ria, múzeum) és az óvodai 
nevelés feltételeinek biztosí-
tása. Mindkét területen örö-
költ elmaradottsággal küzd a 
város. Ennek ellenére az el-
múlt évben óvodáink többsé-
gét sikerült felújítani, bővíte-
ni. A férőhelyek számának 
emelésével minden óvodásko-
rú gyermek elhelyezését biz-
tosítani tudtuk.

•	 A kulturális intézményrend-
szer bővítésével új közösségi 
tér valósult meg a Parkvárosi 
Közösségi Ház átadásával. 
Ide tartozik, hogy sajnos nem 
sikerült megteremteni egy, a 
megyei jogú városhoz méltó új 
művelődési központ és könyv-
tár építésének feltételeit. Ide 
tartozik a városi nagyrendez-
vények felügyelete és támoga-
tása is. Ezek közül az új profilt 
kapott Érdi Napok rendezvé-
nyei váltak leginkább vonzóvá 
az érdiek számára.

•	 A kulturális infrastruktúra 
intézményi feltételein túl az 
önkormányzat támogatja a 
civil szféra, az egyesületi élet, 
a közösségi művelődéssel 
kapcsolatos kezdeményezé-
seit.

•	 A Kulturális Alap terhére 
mintegy félszáz közösség szá-
mára biztosítottunk pénzügyi 
támogatást. A város évek óta 
ösztöndíjakkal segíti az isko-
láskorú gyermekek taníttatá-
sát. Az idén 180 család számá-
ra ítélt meg pénzügyi támoga-
tást a bizottság, a tanulók ki-
váló eredményei vagy szociá-
lis helyzetük alapján.

•	 Az elmúlt években folytatód-
tak a Modern Városok prog-
ramja néven a városban már 
megismert fejlesztések. Új 
rendőrségi épület, útépítések, 
a felszíni vízelvezetés mun-
kái, ipari, logisztikai beruhá-
zások, új nevelési intézmé-
nyek, vízgyűjtő, szabadidő-
park. Mindezek vezénylése el-
sősorban a városvezetés napi 

feladata, de természetesen a 
képviselő-testület döntései 
meghatározóak a program 
megvalósításában.

•	Természetesen a választó-
kerület gondjai, az itt élők 
körülményei éppúgy fonto-
sak számomra, mint a fenti-
ekben felsorolt, a város egé-
szét érintő teendők. A lakos-
sági panaszok elsősorban az 
utak állapotát, a nagy esőzé-
sek okozta károkat érintik. 
Ezek megoldása – milliárdos 
költségekről van szó – csak 
lépésről lépésre lehetséges. 
Az idén szilárd burkolatot 
kapott a városrészt átszelő 
Ürmös út, megújult az Alma-
fa utca és a Vincellér utca. 
Vízelvezetési munkák kez-
dődtek és fejeződtek be az 
Ürmös utca, az Égerfa utca, 
a Vincellér utca és a Bajcsy-
Zsilinszky utak mentén. A 
gyerekek örömére egy kis 
híddal kiegészítve befejező-
dött a város legszebb játszó-
terének építése is az Ébenfa 
utca mellett.

A fentiekkel kapcsolatos te-
endők ellátása nehézségekbe 
ütközött volna képviselőtársa-
im és a Polgármesteri Hivatal 
közreműködése nélkül. Külön 
is jelentős szakmai segítséget 
kaptam a feladatok megvalósí-
tásához a Humán Iroda mun-
katársaitól.

KOPOR TIHAMÉR

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon a 6. számú egyé-
ni választókerület mandátu-
mát nyertem meg. Az alábbiak-
ról szeretném tájékoztatni a 
választókörzetemet: 

•	 Az önkormányzat bizottságai 
közül mind a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság, mind a 
Városfejlesztési, Városüze-
meltetési és Vagyongazdálko-
dási Bizottság, mind pedig a 
Pénzügyi és Költségvetési Bi-
zottság tagjaként, minden bi-
zottsági ülésen aktívan részt 
vettem ebben az évben is. 

•	 Minden hónap első hétfőjén 
lakossági fogadóórát tartok, a 
Sárd utcai fiókkönyvtárban, 
ahol általában 3–5 fő érdeklő-
dő jelenik meg.

•	Az Érdi Újságban rendszere-
sen megjelenő elérhetőségei-
men havi szinten 5–10 alka-
lommal folyamatosan megke-
resnek különböző problé-
mákkal:

 − közvilágítás hibái, hiányos-
ságai,
 − közterületi szemetelések,
 − úthibák jelzése.

•	 Ebben az évben is előfordult 
néhány alkalommal, hogy di-

cséretet is kaptam egy-egy 
probléma megoldása után.

 − Minden hónapban szemé-
lyesen viszem ki a babacso-
magokat. Ez 6–8 közvetlen 
családi kapcsolatfelvételt 
jelent. Ezekre az alkalmak-
ra rendszeresen meghívom 
a helyi sajtót is (Érd Televí-
zió, Érdi Újság), így közve-
tetten több száz vagy akár 
több ezer érdi polgárral 
kommunikálok.
 − Ebbe a sorba tartozik az 
úgynevezett időscsomagok 
személyes házhoz vitele, 
ami 3–5 közvetlen kapcso-
latfelvételt jelent. Ilyenkor 
szintén jelen van a sajtó is, 
és beszámolnak ezekről az 
ünnepi eseményekről.
 − Január 22-én az Érdi Kőrö-
si Csoma Általános Iskolá-
ban, mint a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság tagja, 
a magyar kultúra napja 
rendezvénysorozat része-
ként, részt vettem az iskola 
által rendezett szavalóver-
seny zsűrijében.
 − Február 22-ére lakossági 
fórumot szerveztem az Érd-
ligeti Általános Iskola Túr 
utcai épületébe, az ún. papi 
földeken létesülő záportá-
rozó és szabadidőpark épí-
tésével kapcsolatban, ahol 
meghívottként jelen volt dr. 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselőnk, T. Mé-
száros András polgármes-
terünk, valamint a Modern 
Városok program kereté-
ben megvalósuló vízelveze-
tési program tervezői, kivi-
telezői, valamint a szabad-
időpark tervezői. A meghí-
vottak helyben és azonnal 
válaszoltak a lakosság ré-
széről felmerülő kérdések-
re. 
 − Május 24-re szintén szer-
veztem egy lakossági fóru-
mot a Tállya utcai szociális 
központ építésével kapcso-
latos lakossági kérdések 
megbeszélésére, ahol jelen 
volt a polgármester úr, vala-
mint az épületkomplexum 
tervezője és a Szociális 
Gondozó Központ vezetője, 
Récsei Krisztina. A fóru-
mon bemutattuk a majdani 
komplexum egészének a 
működését, azok egyes ele-
meit, valamint nagyobb-
részt sikerült eloszlatni 
azokat az indokolatlan fé-
lelmeket, amelyeket a szo-
ciálisan rászorulók megje-
lenésének lehetősége vál-
tott ki egyes lakosokban.
 − Augusztus 23-án zsűritag-
ként részt vettem az Idős-
ügyi Tanács által szerve-
zett lecsófőzőversenyen.
 − Az októberi fogadóórámon 
egyfajta spontán lakossági 

fórum jött létre a Nyárád 
utcai fiúotthonban tapasz-
talt magatartási problémák 
miatt. A felsorolt problé-
mákról emlékeztetőt készí-
tettem, amit eljuttattam 
minden érdekelthez, és kez-
deményeztem, hogy egy 
többoldalú megbeszélés ke-
retében tárgyaljuk meg a 
lakosokat irritáló folyama-
tok megfékezését. E terve-
zett megbeszélésre meghív-
tam a polgárőrség vezető-
jét, Macsotay Tibor urat, az 
Érdi Rendőrkapitányság 
közbiztonsági osztályának 
vezetőjét, Nogula Tamás 
urat, az Érdligeti Általános 
Iskola igazgatónőjét, Var-
gáné Balogh Erikát, vala-
mint az otthon vezetőségét.

•	 A fentieken túl rendszeresen 
részt veszek a város különbö-
ző rendezvényein, az induló 
projektek bevezetésén, vala-
mint a már elkészültek átadá-
sán.

•	 Létrehoztam és sikeresen mű-
ködtetek egy internetes felüle-
tet a Facebookon, Érdligetiek 
közössége címen, ahol a ligeti-
eket érintő, valamint a város-
ban történő eseményekről, hí-
rekről igyekszem tájékoztatni 
a csoport tagjait.

•	A vízelvezetési programhoz 
kapcsolódóan folyamato-
san tájékoztatom az érintet-
teket minden lehetséges in-
formációs felületen (helyi 
televízió, Érdi Újság, Érd-
Most.hu honlap, Érdligetiek 
közössége) a Fürdő utcai, 
valamint az Alsóvölgyi úti 
és a papi földeken zajló 
munkálatokról. E témában 
is szervezés alatt áll egy 
komplex, mindenre kiterje-
dő lakossági tájékoztató 
szervezése a városvezetés 
és a megvalósítást végző 
szakemberek részvételével. 
A tájékoztató tervezett ideje 
december 5-e.  

MÓRÁS ZSOLT

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon a 3. számú egyé-
ni választókerület mandátu-
mát nyertem meg. Az alábbiak-
ról szeretném tájékoztatni a 
választókörzetemet: 

•	A 3-as számú választókerü-
letben 2017-ben elkészült a 
Gárdonyi Géza u. aszfaltbur-
kolata a Petőfi Sándor utcá-
tól a Tárnoki útig.  Ez három 
választókerületet is érint, 
ezért a mási két kerület kép-
viselőivel dr. Bács István al-
polgármester úrral és Donkó 
Ignác képviselő úrral közö-
sen biztosítottuk az ún. kép-
viselői keretből a költsége-
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ket.  A megújult út nemcsak 
az itt lakók életét tette kom
fortosabbá, hanem az Érdi 
Gárdonyi Géza Általános Is
kola és Gimnáziumba érke
zők közlekedését is könnyeb
bé teszi.

•	 Folyamatban van az egyik 
nagy beruházás a kerületben, 
a Szent István híd építése, ami 
nagyban meg fogja könnyíteni 
az átkelést a vasúton.

•	 Az év folyamán folyamatosan 
javítottuk az utcákat, ahol kel
lett, kátyúztunk, ahol kellett, 
grédereztünk. Ez a munka 
tavasztól ősz végéig tartott, az 
ÉKFI terve szerint.

•	 A körzetben lakók folyamato
san kerestek meg problémáik
kal az Érdi Újságban megjele
nő telefonszámomon, egyezte
tés után általában a problé
más helyszínen találkoztam 
velük és ott beszéltük meg a 
teendőket.

•	 A megoldásra váró feladatok 
sokrétűek voltak, pl. fakivá
gás, esővízzel kapcsolatos 
ügyek, vízelvezetés, ároktisz
títás, lakóingatlannal kapcso
latos problémák, közbizton
sági és közlekedésszerve
zéssel kapcsolatos problémák 
és persze személyesebb 
ügyek is.

•	Ahogy azt a tavalyi eszten
dőben ígértük, megoldást 
találtunk a Bölömbika utcá
ban lévő rendelő helyzetére 
is. A város vezetése elindí
totta és befejezte a Velencei 
út–Bagoly utca keresztező
désénél lévő telek rendezé
sét. Erre a területre fog fel
épülni az új rendelő. A terve
zés folyamatán már túl va
gyunk, 2018ban az építke
zés is el fog kezdődni. A Bö
lömbika utcában lévő épület 
lebontásra kerül, és a tervek 
szerint egy játszótér kerül a 
helyén kialakításra.

Végezetül köszönettel tarto
zom a munkámat segítő szer
vezeteknek, nagy segítség volt 
a mindennapokban az ÉKFI, az 
Érdi Polgárőrség, az Érdi 
Rendőrség, a Polgármesteri Hi
vatal és nem utolsósorban Érd 
Megyei Jogú Város vezetése.

PULAI EDINA

A város Pénzügyi és Költségve-
tési Bizottságának elnökeként, 
a Környezetvédelmi és Mező-
gazdasági Bizottság, a Va-
gyonnyilatkozati, Összeférhe-
tetlenségi és Méltatlansági Bi-
zottság tagjaként a bizottsági 
üléseken és a közgyűlés mun-
kájában rendszeresen részt 
veszek, valamint más bizottság 
ülésén is, amennyiben az szük-
séges. Támogatom a városban 

megvalósuló fejlesztéseket és 
a munkahelyteremtés irányá-
ba tett lépéseket.

•	 Év elején, januárban, Antuno
vits Antal képviselőtársam
mal közös javaslatot tettünk a 
veronai buszbaleset sérültjei
nek segítésére városunk kö
zössége nevében, mely javas
latot a közgyűlés támogatta.

•	 Városunkban rendszeresen 
közlekedésbiztonsági napot 
szervezek helyi diákoknak. 
Az idei évben lehetőség nyílt 
arra, hogy a rendezvényt a vá
ros határain túlra, járási 
szintre emelve, központi pá
lyázati források bevonásával 
valósítsuk meg. Figyelemmel 
a rendezvény kiemelt hasz
nosságára, fontosnak tartot
tam ezt a lehetőséget megra
gadni, és az évek óta sikeres 
eseményt, a növekvő lakossá
gi érdeklődésnek is eleget 
téve, járási szintűvé bővíteni. 

•	 A kapcsolódó pályázatot an
nak érdekében hirdették meg, 
hogy civil szervezetek szak
mai programját támogassa. A 
pályázat célja többek között a 
közlekedésbiztonság védel
me, amely program megvaló
sításához alapítványok vagy 
egyesületek nyújthatnak be 
pályázatot. Erre tekintettel a 
pályázat benyújtását a Gyer
mekünk Álmaiért Alapítvány 
vállalta fel. Ezen a programon 
az alapítvány elnökével több 
hónapig dolgoztunk, egyeztet
tünk. A járási közlekedésbiz
tonsági nap megszervezésé
vel kapcsolatos támogatói 
nyilatkozatot a város közgyű
lése elfogadta, de sajnálatos 
módon még nem érkezett vá
lasz a pályázati forrás megíté
léséről.

•	 Karácsony közeledtével javas
latot tettem jótékonysági aján
dékgyűjtés szervezésére – 
úgynevezett „cipősdoboz” 
ajándékgyűjtésre – „Szeretet
csomag” címmel. Az össze
gyűjtött ajándékokat azoknak 
a városban élő, rászoruló gyer
mekeknek juttatjuk el, akik
nek ezzel örömtelibbé tehetjük 
az ünnepet. A felajánlott aján
dékok átadásra kerülnek az 
érdi Család és Gyermekjóléti 
Központnak, a dobozok szét
osztására.

•	 Képviselői munkám mellett 
továbbra is vállalok karitatív 
tevékenységet. A Magyar Vö
röskereszt helyi szervezetével 
minden év végén közös étel
osztást szervezünk az arra 
rászorulóknak. 

•	 Mivel alapító tagságot vállal
tam településünk egészség
ügyi intézményének javára 
létrehozott alapítványában, 
fontos feladatomnak tartom 
további támogatók megnyeré

sét a még jobb egészségügyi 
ellátás érdekében.

•	 Az érdi lakosokkal tartott 
kapcsolatom rendszeres. Te
lefonon történő megkeresés 
hetente több érkezik hozzám, 
amelyek legfőképp az utak ál
lapotával, közbiztonsági, köz
lekedésbiztonsági, valamint 
szociális kérdésekkel kapcso
latosak.

SIMÓ KÁROLY

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon a 2. számú egyé-
ni választókerületben válasz-
tottak meg önkormányzati kép-
viselőnek. Képviselői munkám-
ról az alábbiakban számolok be: 

A 2017ben végzett önkor
mányzati képviselői tevékeny
ségemről a 2. számú választóke
rületet érintően az alábbiakban 
számolok be. Önkormányzati 
képviselőként az alábbiakat 
tűztem ki célul: 
1. Helyi gazdaság erősítése, 

kis- és középvállalkozások 
(kkv) helyzetbe hozása

•	 A Gulyás Tanya környékén 
meglévő, közel 6 hektáros ön
kormányzati területen létrejö
het az Érdi Technológiai és 
Innováció Park. Ez egy magas 
hozzáadott értéket képviselő, 
jól fizető munkahelyeket és he
lyi adóbevételt teremtő beru
házás lehet. Ennek első lépése
ként Pest Megye Önkormány
zatával sikerült konzorciumi 
megállapodást kötni a terület 
egy részének hasznosítására.

•	 A Modern Városok program 
keretében az állam által átad
ni kívánt volt honvédségi terü
leten több olyan elképzelést fo
galmaztunk meg, amely a volt 
sóskúti területen innovatív, 
magas hozzáadott értéket kép
viselő vállalkozások megtele
pedését teszi lehetővé.

2. Újabb utak, közművek építé-
se, meglévők felújítása, inf-
rastruktúra fejlesztése

•	 2017ben a választókerület 
rendelkezésére álló képviselői 
keretből a Páva utca kapott 
aszfaltburkolatot.

•	 Ebben ez évben sikerült befe
jezni és átadni a korábbi év
ben elkezdett Technikus utca 
teljes felújítását és kapcsoló
dó vízelvezető rendszer kiépí
tését.

•	 A Modern Városok program 
keretében sikerült pénzügyi 
forrást szerezni arra, hogy az 
Ercsi út belterületen húzódó 
szakasza felújítható legyen, az 
Intéző utcai csomópont teljes 
átépítésével, amely a gyalogo
sok számára is biztonságos 
csomópont lesz.

•	 Döntés született arról is, hogy 
a kormány biztosítja a Tol

mács utca kiépítésének pénz
ügyi fedezetét. Ennek segítsé
gével a Tisztviselőtelepről a 
Velencei út irányába történő 
közlekedés sokkal rövidebb és 
könnyebb lesz az arra közleke
dők számára. 

•	 A Tisztviselőtelep ivóvízháló
zatának fejlesztésével és a 
nyomásfokozó állomás beépí
tésével növekedni fog a kör
nyék ellátásának biztonsága. 
Így a jövőben megvalósuló in
tézményfejlesztések számára 
is rendelkezésre fog állni a 
szükséges kapacitás.

•	 A Modern Városok program
ból biztosított pénzügyi forrá
sok segítségével a következő 
években a nagy forgalmú köz
úti csomópontok közül a 2. sz. 
választókerületet érintően az 
alábbiak átépítése fog meg
történni: Fehérvári út–Zámo
ri út, Szajkó utca–7 es elkerü
lő út, Karolina utca–Felső 
utca, Velencei út–Elöljáró 
utca.  

•	 Több csomópont esetében a 
tervek elkészültek, a pályáza
ton a források biztosítása meg
történt, és a kivitelezők kivá
lasztására kiírt közbeszerzési 
eljárás lezárása után, még 
2018ban elkezdődhetnek a 
munkálatok.

•	 A választókerületben új játszó
tér létesítését sikerült elérni a 
Tollnok utca–Képviselő utcai 
önkormányzati telken. Ennek 
építése elkezdődött, várhatóan 
2018ban kerül átadásra.

•	 Az állami beruházásban meg
valósított Érd Nagyállomás 
felújítása 2017 év végére szinte 
teljes egészében elkészült. 

3. Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola bővítése, 
rekonstrukciója, új óvoda 
építése

•	 A Fácán közi óvoda 2017 végé
re szinte teljes mértékben fel
épült. Az adminisztratív köve
telmények teljesítése után, 
2018ban már az új helyen tud
ja fogadni az óvodás gyerme
keket.

•	 A kormány elfogadta az Érdi 
Batthyány Sportiskolai Álta
lános Iskola bővítésének és 
felújításának, valamint a Kós 
Károly Szakgimnázium bőví
tésének és felújításának prog
ramját, és az ehhez szükséges 
pénzügyi fedezetet is biztosí
totta. A tervek és engedélyek 
elkészültek. Így amint a terü
let biztosítása lehetővé válik, 
elkezdődhet az új iskolák épí
tése.

•	 A Dr. Romics László Egészség
ügyi Intézmény régi – még nem 
felújított – részére elkészültek 
a felújítási tervek és a kormány 
biztosította a pénzügyi forrást 
is. Az építkezés a közbeszerzé
si eljárások lefolytatása után 
elkezdődhet.

•	 A városrészben az új Rendőr
ség megvalósítása kivitelezési 
szakaszba lépett, várhatóan 
2018ben teljesen elkészül. 

•	 Az új Városi Bíróság és Ügyész
ség részére az önkormányzat 
megvásárolta a szükséges tel
keket a Szabadság téren, ame
lyet a Modern Városok prog
ramból fognak megépíteni.

•	 2017. év végére új gyógyszertár 
létesült a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény köze
lében. 

•	 Hamarosan a városrész lako
sait gyógyító háziorvosok a je
lenleg az intézményben talál
ható háziorvosi rendelőkből 
egy új, sokkal méltóbb körül
mények között fogadhatják a 
gyógyulni vágyókat.

•	 A Fehérvári út–Bagoly utca 
sarkán levő telekre elkészült 
az új egészségház terve, amely 
2018végére épülhet fel. Itt az 
új háziorvosi rendelők mellett 
egy új gyógyszertár létesítését 
is szeretnénk elérni.

4. Fácán közi lakótelep jogi hely-
zetének rendezése, csatorna-
problémáinak megoldása

•	 A Fácán közi társasházak 
ügyében két területen történt 
előrelépés.

•	 A jogi helyzet tekintetében a 
földhivatal korábban elindí
tott egy vagyonrendezési eljá
rást. Ennek során tisztázódni 
fog a telkek tulajdonjogi hely
zete. 

•	 Folyamatosan kapcsolatban 
vagyok az állami vagyont ke
zelő MNV Zrt.vel annak érde
kében, hogy ha további előrelé
pés történik, akkor értesíteni 
tudjam az érintetteket. Sajnos 
többszöri személyes tárgyalás 
és levélváltás után csak év vé
gére jutott el az állami szerve
zet arra az álláspontra, hogy 
megadják a hozzájárulást az 
eljárások lezáráshoz.

•	 Ez az eljárás a jogi szakértők 
jelenlegi becslése szerint még 
további kb. 2–3 évig fog tartani. 
Ennek során lehet majd felvet
ni a lakótelepet ellátó szenny
vízvezeték felújításának kér
dését.

5. A választók folyamatos képvi-
selete az önkormányzati mun-
kában, kapcsolattartás

•	 A közgyűlés „Egyebek” napi
rendben rendszeresen felve
tettem azokat a közérdeklő
désre számot tartható kérdé
seket, amelyben a hivatal in
tézkedni tud.

•	 Képviselői fogadóórámon, va
lamint nyilvános mobiltelefo
nomon vagy emailben heti 
szinten 3–4 megkeresést kap
tam. A leggyakoribb témakö
rök az alábbiak voltak:

 − 2017ben a legtöbb megke
resést a Nagyállomásnál 
zajló munkálatokkal kap
csolatban kaptam. Heti 
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rendszerességgel jártam a 
helyszínen egyeztetni a ki-
vitelezőkkel a lakossági 
panaszok enyhítése érde-
kében. Így a Tolmács utcai 
telephelyen (volt Tüzép te-
lep) a környék lakóit zavaró 
hétvégi munkálatok korlá-
tozása, a Mérnök utca felőli 
gyalogos megközelítés biz-
tosítása, a Csalogány utcai 
sár enyhítésével kapcsola-
tos kérdések. 
 − Sajnálatos módon – annak 
ellenére, hogy nem volt rá 
engedélyük – többször az 
építkezésen dolgozó teher-
autók „eltévedtek” a Fogoly, 
Fürj és Páva utcák irányá-
ba. Ezért az út sokkal na-
gyobb igénybevétele okán a 
régi ivóvízvezetékeken cső-
törések is előfordultak, ame-
lyek rongálták a meglévő 
burkolatot.
 − A helyszínen több alkalom-
mal tárgyaltam a munkála-
tokat vezetőkkel, hogy ne 
engedjék a lakóutcákon köz-
lekedni a teherautókat. En-
nek megerősítésére a közte-
rület-felügyelet segítségét is 
kértem.
 − A Fácán közi lakótelep jogi 
rendezetlensége okán több 
megkeresést is kaptam. 
Sajnos az önkormányzat 
addig nem tud a lakótelep 
közlekedését szolgáló terü-
letekhez nyúlni, amíg nem 
tisztázott azok tulajdonjo-
ga. Hisz mint az mindenki 
számára ismert, jelenleg a 
tulajdonosként bejegyzett 
volt állami vállalat már 
nem létezik, így tulajdonosi 
jognyilatkozatot sem tud 
adni.
 − A szennyvízhálózatra való 
utólagos rácsatlakozás  
ügyében kerestek meg több-
ször fogadóórámon, ame-
lyekre többnyire megnyug-
tató válaszokat sikerült ta-
lálni az érintettekkel.

•	 Az Idősügyi Tanács elnöke-
ként sikerült támogatást nyúj-
tanunk a város idősebb lakói-
nak, kiemelten a nyugdíjasklu-
boknak. Idán a legjobban sike-
rült rendezvény az augusztusi 
Lecsófőző Fesztivál volt. A vá-
ros szépkorú polgárai idén is 
részt vehettek a Nyugdíjas Ki 
Mit Tud rendezvényen, illetve 
a városi szintű Idősek Kará-
csonyán.

•	 Nagy sikere volt a lévai test-
vérvárosunkban működő 
nyugdíjasklubokkal való kö-
zös programoknak. Bízom 
benne, hogy az erre a célra 
előkészített pályázat sikeres 
lesz és folytatni tudjuk a közös 
programokat.

•	 Kétheti rendszerességgel (de 
szükség szerint bármikor, fő-
leg esőzések idején) bejárom a 

2. sz. választókerületet, ahol 
önkormányzati képviselőnek 
választottak. Általában azok-
kal szoktam személyesen is 
találkozni, akik pont akkor 
otthon vannak. A bejárás so-
rán tapasztalt problémákat 
írásban jelzem az illetékes 
szolgáltatók, hatóságok irá-
nyába. 

•	 A Facebookon több olyan cso-
port is létrejött, amely a vá-
lasztókerületben lakók szű-
kebb környezetéről szól. Ilyen 
pl. a „Érd madárneves utcái-
nak lakói”, illetve „Tisztviselő-
telepen élők” csoportjai. A fő-
ként a Facebookon aktív érdi 
polgárokkal egy nagyon tar-
talmas, a város fejlődését és 
fejlesztési lehetőségeit részle-
tesen taglaló párbeszéd folyik 
folyamatosan, illetve a felve-
tett kérdésekre gyorsan lehet 
reagálni.

•	 Az Érd Ófalu-Újfalu Település-
részi Önkormányzat tagjaként 
képviselem Újfalu városrész 
érdekeit.

•	 Alapító tagként segítettem az 
Erdélyi Magyarok és Széke-
lyek Érdi Közhasznú Egyesü-
lete létrejöttét, amely azóta 
már több sikeres bált is szerve-
zett, ahol egyenként több mint 
háromszáz érdi vett részt.

Alpolgármesterként segítet-
tem polgármester úr munkáját, 
megbízása alapján helyettesí-
tettem azokban az ügyekben, 
amelyeket rám bízott. Köszö-
nöm T. Mészáros András pol-
gármester úrnak és önkor-
mányzati képviselőtársaimnak 
a folyamatos támogatást, hisz 
eredményt csak közösen, csa-
patmunkával tudunk elérni.

SZABÓ BÉLA

A 2014. évi helyi önkormányzati 
választásokon a 12. számú 
egyéni választókerület mandá-
tumát nyertem meg. Az alábbi-
akról szeretném tájékoztatni a 
választókörzetemet: 

•	 A Darukezelő utca város hatá-
ra felé eső részén az önkor-
mányzat által karbantartott 
nagy átmérőjű csapadékvíz-
átereszt kellett ebben az évben 
is kitisztíttatni.

•	 A Fényező utca Darukezelő 
utca–Esztergályos u. közötti 
szakaszát láttuk el aszfaltbur-
kolattal a nyár folyamán.

•	 A Favágó utca lakói nagyszá-
mú leander elhelyezését ismé-
telten kérték tőlem, mindezt 
most is a Nyári Napközis Tábor 
területén sikerült megoldani.

•	 A Nyomdász utcában Takács 
Éva szervezésében utcabál 
volt. A jó hangulatú összejöve-
telen sokan vettek részt.

•	 Választókerületem lakói hosz-
szú időn át kifogásolták, hogy 
az ígéretek ellenére nem kez-
dődött el az M7-es lejáró meg-
építése sem és az Interspar 
bevásárlóközpont építkezése 
sem. Majd pedig a munkálatok 
megindulása után sok problé-
mát okozott az átépítés. Az 
Iparos út ezen szakasza most 
már elkészült, az árház meg-
épült, így nagyságrenddel ja-
vultak a közlekedés körülmé-
nyei és a bevásárlási lehetősé-
gek is.

•	 Az Interspar bevásárlóköz-
pontban kapott korszerű, szín-
vonalas elhelyezést az új pos-
ta.

•	 A Bem téri bevásárlóközpontot 
ez év elején megnyitották.

•	 Ahol jelezték, ott a közvilágí-
tásban bekövetkező műszaki 
hibákat megjavíttattam.

•	 A Búvár utcában 2017-ben el-
kezdődött több milliárd forint 
értékben az általános iskola és 
az óvoda megépítése.

•	 A Bem téren az Érdi Teleki Sá-
muel Általános Iskola átépíté-
sének és felújításának a terve-
zési folyamatai elkezdődtek. A 
jövőben itt középiskolai szintű 
oktatás indul.

•	 Az Interspar áruháznál az 
Aszfaltozó utcában átadtuk az 
új Közösségi Házat. A lakók 
megelégedettségére óvodá-
soktól nyugdíjas korú érdeklő-
dőkig mindenki találhat szá-
mára megfelelő programot. 
Könyvtár és különféle klubjel-
legű tevékenység kapott itt el-
helyezési lehetőséget.

•	 A Városfejlesztési, Városüze-
meltetési és Vagyongazdálko-
dási Bizottság elnöke, vala-
mint a Sport és Ifjúsági Bizott-
ság tagja vagyok. A közgyűlés-
ben elvégzett feladatokon kí-
vül a képviselői munkám jelen-
tős részét a szakbizottságok 
hatáskörébe tartozó előter-
jesztések, határozati javasla-
tok és önkormányzati rendele-
tek előkészítésében, megvita-
tásában, a döntések meghoza-
talában való munka teszi ki.

SZŰCS GÁBOR

A 2014. évi önkormányzati vá-
lasztásokon történt megválasz-
tásom óta a képviselői munkám 
során folyamatosan intenzív 
kapcsolatot tartok az érdi vá-
lasztópolgárokkal, lakosokkal. 
A folyamatos kapcsolattartást 
segíti, hogy állandóan hívható 
telefonszámom és havi rendsze-
rességgel, minden második 
pénteken tartott hivatalos foga-
dóórám az Érdi Újságban is 
megtalálható. Meggyőződésem 
szerint a képviselői munka az 
szolgálat, és én eszerint is cse-
lekszem.

•	 Az elmúlt időszakban a hoz-
zám forduló lakosok problé-
máinak a közgyűlésen való fel-
vetésével, mind pedig az önkor-
mányzat segítségével való 
megoldásukkal is szolgáltam 
az itt élő honfitársaimat. La-
kossági megkeresések alapján 
többször szólaltam fel a köz-
gyűlésben többek között a Pa-
pi-földeken megvalósuló víztá-
rozóval kapcsolatban. A Zámo-
ri út környékének vízelvezetési 
problémáinak megoldásáért, a 
Tállya utcai óvoda mielőbbi fel-
újításáért. Egy komplex nagy-
beruházásért, ami lakótelepi 
közterületek fejlesztését jelen-
tené, az érdligeti posta kataszt-
rofális helyzete miatt, az alköz-
pontok fejlesztéséért, a közvi-
lágítás időszakos meghibáso-
dásai okán, az érdi aszfaltutak 
és járdák bővítéséért és a váro-
si közbiztonság és a közterüle-
tek rendezetlenségével, a MÁV 
szolgáltatásának anomáliáival 
kapcsolatban.

•	 A közgyűlési felszólalások és 
kérdések mellett konkrét prob-
lémák megoldásával vagy a 
probléma jelzésével igyekez-
tem szolgálni az engem meg-
kereső polgárokat és a város 
összes lakóját. Ilyen évente je-
lentkező probléma a közvilágí-
tást eltakaró, illetve az utak 
melletti és közterületeken lévő 
rendezetlen növényzet kérdé-
se, amelyről számtalan panasz 
érkezett hozzám. A lakossági 
panaszok miatt a polgármes-
teri hivatal illetékes irodájá-
hoz fordultam és segítségüket 
kértem, hogy a város egész te-
rületén levő, kivágást vagy 
más beavatkozást igénylő 
munkákat végezzék el. Folya-
matosan jelzem és küzdök 
azért, hogy mindannyiunk éle-
tét megnehezítő, olykor meg-
keserítő problémák, az utak 
állapota és a járdák hiánya, il-
letve a kátyúk mielőbbi befolto-
zása megtörténjen. Sajnos eb-
ben a küzdelmemben sokszor 
falakba ütközök a kormányzó 
többség részéről. Csornainé 
Romhányi Judit képviselőtár-
sammal lakossági fórumot 
szerveztünk, hogy a Fürdő és 
az Alsóvölgyi utcai lakosok vá-
laszt kapjanak a kérdéseikre 
az utcáikban zajló beruházás-
sal kapcsolatban. 

•	 Sajnos vannak jelzések és 
problémák, amelyek meg-
nyugtató megoldására még 
várnunk kell, de mint eddig is, 
ezután is képviselem a polgár-
társaim által felvetett ügyeket 
és mindent megteszek a mi-
előbbi megoldásukért. A teljes-
ség igénye nélkül ilyen a lakó-
telepi fejlesztés kérdése. A la-
kótelepen élők megérdemlik, 
hogy egy nagy volumenű köz-
terület-fejlesztést kapjanak, 

amely során megújulnának a 
parkok, játszóterek és kutya-
futtató, sportpálya és utcai, il-
letve közterületi bútorok ke-
rüljenek elhelyezésre, ame-
lyek 21. századi minőséget és 
színvonalat képviselnek. Vala-
mint fontos lenne, hogy a lakó-
telepnek külön körzeti megbí-
zottja legyen, aki vigyáz a 
rendre. Mindent megteszek a 
jövőben is azért, hogy az ön-
kormányzat kényszerítse rá a 
Magyar Államvasutakat a te-
rületeinek tisztántartására, 
illetve a területén lévő vízelve-
zetők karbantartására és me-
netrendjének betartására, 
mert az a hanyagság, amit a 
MÁV művel városunkban, az 
tűrhetetlen. Remélem, a jövő-
ben sikerül elérni, hogy meg-
szűnjön a Balatoni úton ta-
pasztalható veszélyhelyzet, 
amit a takarékszövetkezetnél 
található rosszul kiépített zeb-
ra jelent, amit át kell építeni és 
biztonságossá kell tenni. Nem 
szabad, hogy a tavalyi évhez 
hasonló tragédia történjen. 
Tovább küzdök azért, hogy vá-
rosunkban végre a mostani 
igazságtalan és a lakosságot 
durván megterhelő építmény-
adó-rendeletet megváltoztas-
suk és egy igazságos közte-
herviselésen alapuló, új rende-
let legyen. Lehetőségeimhez 
mérten továbbra is képvise-
lem, hogy városunkban minél 
több új aszfaltos út és járda 
épüljön.

•	 Meggyőződésem, hogy az ön-
kormányzatnak szerepet kell 
vállalnia a lakásproblémák 
megoldásában, és szükség van 
egy, a helyi szükségleteket fi-
gyelembe vevő önkormányzati 
lakásprogramra, magas ener-
giahatékonyságú szociális és 
bérlakások létesítésére, építé-
sére és/vagy vásárlására. 

•	 Fontosnak tartottam, hogy 
részt vegyek a városi intézmé-
nyek rendezvényein és a váro-
si rendezvényeken is. Többek 
között volt szerencsém részt 
venni az Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium és az Érdi 
Gárdonyi Géza Általános Isko-
la és Gimnázium több rendez-
vényén is, de igyekeztem a Mű-
velődési Központ programjain 
is megjelenni. 

•	 Hiszek abban, hogy szolgál-
nunk kell a városunkban élő-
ket ezért a közvetlen állampol-
gári diskurzus mellett szoros 
kapcsolatot kell tartanunk a 
helyi civil és érdekképviseleti 
szervezetekkel is, az elmúlt 
időszakban többek között jár-
tam az Érdi Ipartestület ren-
dezvényén, az Érdi Fogyasztó-
védelmi Egyesületnél, és folya-
matosan tartom a kapcsolatot 
a város nyugdíjas közösségei-
vel is. 
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•	 Fontosnak	érzem,	hogy	a	kép-
viselő	 szolgálata	 során	 részt	
vegyen	 a	 város	 hétköznapi,	
mindennapi	életében	 is,	ezért	
amikor	csak	tehetem,	kézilab-
dameccsekre	 is	 kilátogatok,	
illetve	részt	vettem	az	adventi	
ünnepségeken	 és	 sok	 más	
egyéb	önkormányzati	és	nem	
önkormányzati	 szervezésű	
rendezvényen	is.	Az	elmúlt	idő-
szakban	tartalmas	és	értékes	
beszélgetéseket	folytattam	sok	
városi	 prominens	 személlyel,	
egyházi	személyekkel,	sporto-
lókkal,	 ezek	 a	 találkozások	
segítettek	abban,	hogy	szere-
tett	városom	iránti	szolgálato-
mat	még	jobban	tudjam	teljesí-
teni.	

TEKAUER NORBERT

A 2014. évi helyi önkormány-
zati választásokon az 5. szá-
mú egyéni választókerület 
mandátumát nyertem meg. 
Az alábbiakról szeretném 
tájékoztatni a választókör-
zetemet: 

Mint	 választott	 képviselő,	
folyamatosan	 résztvevője	 va-
gyok	Érd	Megyei	 Jogú	Város	
Közgyűlés	 munkájának.	 A	
közgyűlési	munka	mellett	há-
rom	bizottságban	végzem	még	
képviselői	munkámat.	A	Köz-
rendvédelmi	Bizottság	elnöke-
ként,	valamint	a	Sport	és	Ifjú-
sági	és	a	Pénzügyi	és	Költség-
vetési	Bizottságban.

A	2017-es	évben	a	következő	
munkák	 elvégzésére	 került	
sor	a	választókerületemben:
•	 Ajtony	utca	szilárd	útburko-

lattal	 való	 ellátása	 az	 utca	
teljes	hosszában	 (képviselői	
keret	 felhasználásával,	 kb.	
160	méter	hosszúságban)

•	 Aladár	utca	szilárd	útburko-
lattal	 való	 ellátása	 az	 utca	
teljes	hosszában	 (képviselői	
keret	 felhasználásával,	 kb.	
140	méter	hosszúságban)

•	 András	utca	szilárd	útburko-
lattal	 való	 ellátása	 az	 utca	
teljes	 hosszában	 (csatorná-
zási	projekt	befejezésével,	kb.	
100	méter	hosszúságban)

•	 Álmos	utca	szilárd	útburko-
lattal	 való	 ellátása	 az	 utca	
teljes	hosszában	 (képviselői	
keret	 felhasználásával,	 kb.	
160	méter	hosszúságban)

•	 Topoly	utca	szilárd	útburko-
lattal	való	ellátása	(képvise-
lői	keret	felhasználásával,	kb.	
80	méter	hosszúságban)

•	 Szegfű	 utcában	 szikkasztó-
árok	 készítése	 (képviselői	
keret	 felhasználásával,	 kb.	
150	méteres	hosszúságban)

•	 Kálvin	 tér	 buszmegálló	 tér-
burkolattal	való	ellátása	(kb.	
200	nm),	valamint	padok	és	a	

későbbiekben	 szemetesku-
kák	elhelyezése	(városi	beru-
házásban)

•	 Duna	utcában	30	km/h	sebes-
ségkorlátozó	 táblák	elhelye-
zése	az	utca	teljes	hosszában	
(lakossági	 kérésre,	 a	 forga-
lomterhelés	és	a	gyorshajtá-
sok	esetleges	csökkentésére).

DR. VERES JUDIT

A 2014. évi helyi önkormány-
zati választáson a 11. számú 
egyéni választókerület meg-
választott képviselője lettem, 
a Fidesz–KDNP támogatásá-
val. Az alábbiakról szeretném 
tájékoztatni a választókörze-
temet:

Az	Egészségügyi	és	a	Szo-
ciális	Bizottság	elnöki	felada-
tát	kaptam	meg,	ma	is	ebben	a	
feladatkörben	 vagyok.	 Meg-
tiszteltetés	számomra,	hiszen	
ekkora	 városban	 a	 lakosság	
egészségügyi	alapellátása,	 a	
szociális	ágazat	munkájának	
a	 figyelemmel	kísérése	nagy	
felelősség.	 „Egy	 társadalom	
értéke	 abban	 mutatkozik	
meg,	 hogy	 hogyan	 bánik	 az	
idősekkel,	 a	 betegekkel	 és	 a	
gyermekekkel.”	A	Parkvárosi	
11.	 sz.	 választási	körzet	 sok-
sok	 feladatot	 ad,	 nagy	 kihí-
vást	 is	 jelent	 számomra!	Dr.	
Aradszki	András	országgyű-
lési	képviselőnk	és	a	város	fi-
deszes	vezetése,	T.	Mészáros	
András	polgármester	tovább-
ra	 is	 segítették	 a	 képviselői	
munkámat.
•	A	 közgyűléseken,	 frakció-
üléseken	és	a	bizottsági	ülé-
seken	 felkészülten	 vettem,	
veszek	 részt,	 képviselem	 a	
választási	 körzetem,	 az	 itt	
lakók	 érdekeit,	 hangot	 ad-
tam	a	kéréseiknek	az	inter-
pellációimban,	az	egyebek-
ben	 történő	 hozzászólása-
imban.

•	 A	közgyűléseken	kapott	 in-
formációkról	tájékoztattam	a	
megbízóimat.

•	 Fogadóóráimat	 megtartot-
tam	 a	 Polgárok	 Házában	
vagy	a	helyszínen,	ha	a	vá-
lasztópolgár	úgy	kérte.	Sok-
sok	elintézésre	váró	problé-
mával	kerestek	meg	az	embe-
rek	 személyesen,	 telefonon	
vagy	e-mailen.

•	 Leggyakrabban	az	utak	álla-
pota	volt	a	fő	téma.	Rosszak	
az	utak	–	mint	pl.	a	Kárpitos	
utca,	Kályhás	utca,	a	Simító	
utca,	a	Szénégető	utca,	a	Szil-
fa	utca	és	a	Fűzfa	utca,	de	a	
Drégely	utca	és	a	Dévai	utcák	
is,	 azon	 kívül,	 hogy	 kátyú-
sak,	 nyáron	 a	 nagy	 por,	 a	
gyorshajtás	jelent	problémát,	
ha	esik	az	eső,	akkor	pedig	a	
vízfolyás.	

•	 A	víz	elvezetés	hiánya	miatt	
sokan	kerestek	meg	a	válasz-
tási	körzetemben.	Hiányzik	a	
vízelvezető	 árok	 a	 Sóskúti	
úton,	a	Szovátai	utcában	és	
még	sok	helyen.	Remélhető-
en	hamarosan	kiépülnek,	és	
megszűnik	 a	 sok	 panasz,	
hogy	a	garázsokat,	udvaro-
kat	és	a	kerteket	elönti	a	víz.	
Nagyon	hiányzik	a	 járda	 is	
ezeken	az	utakon.

•	 Elkészült	a	Tekercselő	út	szi-
lárd	burkolata,	a	képviselői	
keretemből,	az	ott	élők	nagy	
örömére,	 bár	 hiányolják	 a	
gyalogosok	 számára	 a	 jár-
dát.	 Arra	 már	 nem	 jutott	
pénz.

•	Megépült	 a	 Rekettye	 úti	
buszmegálló	járdával.	

•	 A	Bajcsy-Zsilinszky	út	párat-
lan	oldalán	a	CBA	és	az	orvo-
si	rendelő	közötti	beígért	jár-
daszakasz	kész,	a	gyalogo-
sok	kényelmét	szolgálva.

•	 Az	 évek	 óta	 várt	 Interspar	
kész	és	friss	áruválasztékkal	
látja	el	a	városrész	lakóit.

•	 Átköltözött	 a	 posta,	 meg	
szűnt	a	zsúfoltság!	Kulturált	
körülmények	között	intézhe-
tik	az	emberek	a	postai	ügye-
iket.	A	parkolóban	 játszóté-
ren	szórakozhatnak	a	gyere-
kek	 a	 vásárlás	 után.	 Végre	
van	a	városrésznek	elérhető,	
kulturált	nyilvános	mosdója!	
A	 Parkvárosi	 Művelődési	
Ház	kész!	Gazdag	program-
mal	 és	 könyvtárral	 várja	 a	
kikapcsolódni	 vágyó	 embe-
reket.

•	 A	buszmegállók	elkészültek	
a	parkvárosiak	nagy	örömé-
re,	védik	az	embereket	a	szél-
től,	az	esőtől,	aki	megfáradt,	
az	 le	 is	 ülhet	 a	 várakozás	
közben.	A	régieknél	ez	nem	
volt	lehetséges!

•	Ma	 már	 kész	 a	 Hegesztő	
utca,	a	Gépész	utca,	az	Asz-
faltozó	utca	és	a	Fűtő	utca.	
Szilárd	burkolattal,	szegély-
lyel,	 csapadékvíz-elvezető-
vel,	 járdával.	 Körforgalom,	
gyalogos	átkelők	 segítik	az	
embereket	az	áruház	bizton-
ságos	megközelítésében.	

•	 Az	 autópálya-lehajtó	 időre	
elkészült,	kiépült	sávok,	lám-
pák	megkönnyítik	az	érdiek	
közlekedését,	a	le-	és	a	felhaj-
tást	az	autópályára.	Az	M7-
es	autópálya	mellett	egy	sza-
kaszon	 hiányzik	 a	 zajvédő	
fal,	sokan	panaszkodnak	mi-
atta,	 kérésüket	 továbbítot-
tam,	 várjuk,	hogy	megépül-
jön	az	is.	

•	 Köszönjük	a	lakosság	megér-
tő	 türelmét	az	autópálya	 le-
felhajtó	és	a	Bem	téren	zajló	
építkezés,	 a	 körforgalom	
megépítése	alatt!	

•	 Ma	már	a	csomópont	kész,	az	
autópályára	 a	 felhajtás	
gyors,	 biztonságos.	 A	 Bem	

tér	növényekkel	van	beültet-
ve,	nyáron	virágok	voltak	a	
kandelábereken,	most	pedig	
karácsonyi	kivilágítás	szol-
gálja	az	érdiek	kulturált	köz-
lekedését,	jó	közérzetét.	

•	 Az	 időseknek,	 a	 80.	 és	 90.	
életévüket	 betöltött	 szemé-
lyeknek	 összeállított	 szüle-
tésnapi	 ajándékcsomagok	
átadását	nagy	megtisztelte-
tésnek	veszem.	Gazdag	élet-
utak,	érdekes	emberi	sorsok	
tárulnak	fel	előttem,	ami	ne-
kem	mint	gyermekgyógyász-
nak	rendkívül	érdekes	mun-
ka.	Van,	aki	puszit	ad	érte,	
van,	aki	elküld	–	 Igen,	 van,	
aki	az	ajándékot,	a	kedvessé-
get	is	gyanúval	fogadja!	Meg-
értem,	 nem	 kényeztettek	
bennünket	 az	 elmúlt	 50	 év	
alatt!	 Szokatlan	 az	 ilyen	
megkeresése	az	időseknek.	

•	 Az	 érdi	 újszülöttek	 értékes	
babacsomagot	kapnak	aján-
dékba,	ha	Érdre	be	van	a	ki-
csi	jelentve.	

•	 Szociális	ügyekben	rendsze-
resen	megkeresnek.	Az	ese-
tek	 többségében	 közösen	 a	
Polgármesteri	Hivatal	segít-
ségével	találunk	megoldást	a	
nehéz	problémákra.		Elértük	
azt,	hogy	a	régi	művelődési	
házban	 kihelyezett	 irodája	
van	a	Szociális	Gondozó	Köz-
pontnak.

•	 Ebben	az	évben	a	közgyűlés	
Bolyki	 Eszternek	 ítélte	 oda	
az	Érd	Város	Szociális	mun-
kájáért	díjat	a	bizottságunk	
javaslatára,	aki	az	országo-
san	 ismert	 Csengettyű	
együttes	 létrehozója	és	mű-
ködtetője.	

•	 Érd	 Egészségügyéért	 Díjra	
dr.	 Incze	Ferenc	háziorvost	
terjesztette	a	bizottságunk	a	
közgyűlés	elé	–	a	képviselők	
egyhangúan	 megszavazták	
a	doktor	urat.	

•	 Az	Év	Családja	díjat	javasla-
tunkra	Kainráth	Péter	 csa-
ládjának	ítélte	oda	a	közgyű-
lés,	akik	példaértékűen	neve-
lik	kilenc	gyermeküket.

•	 A	 nyugdíjasklubok	 vidám	
nyári	 lecsófesztiválja	 most		
is	jól	sikerült.	Parkvárosban	
a	 nyaranta	 megrendezett	
napközis	 tábor	 gyermekor-
vosi	ügyeletét	kezdettől	 fog-
va	 szervezem,	 a	 nyitó	 és	 a	
záró	 ceremóniákon	 meghí-
vott	vendégként	részt	 is	ve-
szek.	 Önkéntes	 karitatív	
munkaként	végzem	a	Park-
városban	 lévő	 LEA	 Otthon	
gyermekorvosi	 ellátását	 az	
intézet	 fennállása	óta,	ahol	
az	otthonukból	elzavart,	me-
nekülő	anyák	a	gyermekeik-
kel	 találnak	otthonra,	véde-
lemre,	segítségre,	megnyug-
vásra.	

•	 Szeptember	10-én	adta	át	ün-
nepélyesen	polgármester	úr	

az	 ófalusi	 orvosi	 rendelőt,	
ahol	közel	1800	ember	egész-
ségügyi	 ellátása	 biztosított	
most	már	kulturált	körülmé-
nyek	 között.	 Köszönjük	 az	
ófalusiak	 türelmét	a	nehéz-
ségek	elviseléséért,	de	talán	
megérte,	 egyik	 látogató	
mondta:	Európai	színvonalú	
rendelőt	kapott	a	városrész!

•	 Egészségház	nyílt	a	Felső	ut-
cában	a	szakrendelő	mellett,	
ahol	gyógyszertár	és	három	
háziorvos	 kapott	 rendelőt.	
De	fogorvosi	rendelők	és	gyó-
gyászati	segédeszközt	árusí-
tó	bolt	 is	megtalálható	 lesz.	
Remélhetően	 hamarosan	
megkezdik	itt	is	az	orvosok	a	
munkát,	a	betegek	ellátását	
kényelmes,	a	kor	igényeinek	
megfelelő,	 szépen	 berende-
zett,	felszerelt	rendelőkben.

•	 A	 járdák	építését	városunk-
ban	 folytatni	 kell!	Hiányoz-
nak	a	kerékpárutak!	

•	 Hiányzik	a	kulturált	piac,	vá-
sárcsarnok!	 Korszerűsíteni	
kell	a	közösségi	közlekedést.

•	 Parkvárosban	kiépítésre	vár	
a	Törökbálinti	út	és	a	Sóskúti	
út,	illetve	a	járdái	és	a	vízel-
vezető	árkok.

•	 Nagyon	várják	az	emberek	a	
Szövő	utca–Folyondár	utca–	
Törökbálinti	 út	 keresztező-
désének	 a	 kiépítését.	 Vala-
mint	a	Felsővölgyi	út–Török-
bálinti	út–Tetőfedő	utca	ke-
reszteződésének	 megépíté-
sét	is,	természetesen	bizton-
ságos	gyalogátkelőkkel.

•	 Remélem,	 a	 Szent	 István-
templom	is	megújul	az	elkö-
vetkező	években.	

•	Mivel	 a	 posta	 elköltözött,	
Bem	köz	is	felszabadult	a	for-
galom	terhe	alól.	Kényelme-
sen	épülhet	tovább	az	iskola,	
kezdődhet	a	parkosítás,	a	te-
rület	rendezése.

•	 Az	Érdi	Teleki	Sámuel	Álta-
lános	Iskola	és	leendő	gimná-
zium	építését,	korszerűsíté-
sét	 lehet	 folytatni	 tovább	és	
befejezni.

•	 A	Dr.	Romics	László	Egész-
ségügyi	Intézmény	(ahol	kö-
zel	100	000	ember	egészség-
ügyi	 szakellátása	 történik)	
régi	szárnyának	a	felújítását,	
az	energetikai	rendszerének	
korszerűsítését,	a	felszerelé-
sek,	 a	 műszerek	 pótlását	
folytatni	kell	a	lakosság	kor-
szerű	egészségügyi	ellátásá-
ért.	Dr.	Romics	László	 pro-
fesszor	 úr	 emléktáblája	 a	
szakrendelőn	 falán	elhelye-
zésre	került	tisztelői	jelenlé-
tében.

Igen,	 csak	 lépésről	 lépésre	
lehet	 haladni,	 de	minden	 év-
ben	haladunk!	Remélem,	a	kö-
vetkező	 évben	 is	 egyre	 több	
megvalósult	 tervről	 számol-
hatok	be.	

21műsor  | 2018. január 24. |

Január 29., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Alba Fehérvár KC 
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem 82/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Január 30., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JaZZ
 Snétberger adás 
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
  Érdi VSE–Pénzügyőr SE (a 2017.08. 19-ei 

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

Január 31., SZErDa
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 83/90. rész
21:00 Pénz és taps nélkül
 dokumentumfilm

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

FEBruár 1., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 135. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Alba Fehérvár KC 
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

FEBruár 2., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 135. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

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

FEBruár 3., 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 Pénz és taps nélkül
 dokumentumfilm
21:40 Bibliai Szabadegyetem 83/90. rész
22:40 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
23:10   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

FEBruár 4., VaSárnaP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 135. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
22:00 Mozgás
 sportmagazin
22:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:30 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:00  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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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Aprófalva Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

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

szintű szakképesítés, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei 
szakgondozó (OKJ), csecsemő- 
és kisgyermekgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó (OKJ), csecsemő- és 
gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és 
gyermekgondozó (OKJ), vagy 
ezen képesítések valamelyikével 
rendelkező: védőnő, pedagógus, 
felsőfokú szociális alapvégzettségű 
személy vagy gyógypedagógiai 
asszisztens (OKJ) – kizárólag 
csecsemő- és gyermekgondozó 
(OKJ) képesítéssel rendelkező 
személy esetén;

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

levél,

•	 iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat,

•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. február 13. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Galambosné Póder 
Mária nyújt, a 06-23-520-362-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1/203/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: 
kisgyermeknevelő;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges;

•	 az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. február 16.

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

Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:  20/231-6273
Utcai szociális munkás: 20/376-5363
Krízis koordinátorok: 20/576-9021

 20/949-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561
Polgárőrség: 30/621-2596
Hajléktalanszálló: 20/336-8773
Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306
Mentő: 104; 112
Orvosi ügyelet

Gyermekorvosi ügyelet 23/365-770
Felnőttorvosi ügyelet 23/365-274

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

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-mailen az 
onkormanyzat@erd.hu címre szkennelve.

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

Böl csődei nyári zárvatartási rend
A Szociális és Egészségügyi Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
3. mellékletének 1.6 pontjában foglalt hatáskörében eljárva 
– az Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pöttöm Sziget Bölcsőde – Érd, Aradi u. 7/A.
2018. augusztus 6-tól augusztus 17-ig zárva tart.

Apró Falva Bölcsőde – Érd, Edit u. 3.
2018. július 16-tól július 27-ig zárva tart.

Közérdekű tájékoztató

SOROS
MILLIÓKAT

TELEPÍTENE BE
AFRIKÁBÓL ÉS

A KÖZEL-KELETRŐL
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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...” 

A m agyar kultúra mi magunk vagyunk
Folytatás a 3. oldalról.
Szentmártoni János meg-

emlékezett arról is, hogy Érd 
város önkormányzata tíz év-
vel ezelőtt alapította az író-
szövetséggel közösen a Bella 
István-díjat – amelynek át-
adásán részt vett Zayzon 
Márta, a költő özvegye s  
Ágh István Kossuth- és Jó-
zsef Attila-díjas költő –, 
amelynek névadója még hitt 
a hivatás szentségében, úgy 
volt modern és kísérletező, 
hogy közben nem fordított 
hátat hagyományainknak 
sem.

Megtudtuk az írószövet-
ség elnökének beszédéből, 
hogy a tizedik évforduló al-
kalmából dr. Urbán László 
szerkesztésében született 
egy antológia, amely a díjjal 
elismert szerzők műveiből 
ad válogatást, ismerteti pá-
lyafutásukat is.

Az elismerést idén a 43 
éves Kürti László ötkötetes 

költőnek, folyóirat-szerkesz-
tőnek, gimnáziumi tanárnak 
ítélték. Munkásságát Turczi 
István, a Parnasszus költé-
szeti folyóirat alapító főszer-
kesztője méltatta. A díjazott 
az alanyi vallomásos líra ka-
rakteres képviselője. 
Verseinek témáit leg-
gyakrabban a magán-
élet – a gyermekkor, 
családi és szerelmi vi-
szonyok nehézségei, 
emlékei, traumái – ad-
ják. Újabban versnyelve 
dísztelen, felületén 
szinte prózaian egysze-
rű, ám ez finom mély-
struktúrával rendelke-
ző szövegeket rejt. Vers-
beszéde színes, erős, 
egy-egy szóba mondat-
nyi tartalmat szorító, a 
magyar népiség vissz-
hangos zengését hozó, 
amit egyszerre érzünk 

súlyosnak és modernül ide-
gesnek, szokatlannak és kü-
lönlegesnek – mondta Turczi 
István, majd arról is szólt, 
hogy egy ilyen díj elsősorban 
nem rangot ad a kitüntetet-
teknek, hanem a különböző-
ségek között is tisztán érzé-

kelhető szellemi és erkölcsi 
harmóniáról szól, amely az 
idő múlásával is sziklaszi-
lárdan megálló Bella István-i 
életmű és a díjazottak szelle-
misége között képez látha-
tatlan pókfonalat.

A magyar kultúra napi 
emlékezés ad alkalmat a 
város által odaítélendő Csu-
ka Zoltán-díj átadására is. 
Az elismerést idén Nemes-
kéri Xénia helytörténész 
vehette át (interjúnk a 4–5. 
oldalon), aki alapítója, majd 

titkára volt a Városszé-
pítő és Honismereti 
Egyesületnek, s igazán 
nyugdíjazása után 
kezdte el kutatni Érd 
történetét, gazdag 
anyaggal gyarapítva a 
város helytörténeti 
gyűjteményét. Fényké-
pek sokaságán rögzí-
tette és rögzíti a mai 
napig a település életé-
nek kiemelkedő pilla-
natait. Nemcsak a régi 
dolgokat kell keresni, 
hanem a jelen esemé-
nyeit is meg kell örökí-
teni – vallja –, hogy az 
utánunk jövők is talál-
janak dokumentumo-
kat és képeket.

Az ünnepség az „Így írok 
én” pályázat eredményhir-
detése és Bencze Ilona pódi-
umműsora után a Szózat 
hangjaival ért véget (beszá-
molóink a 8–9. oldalon).

QQ M. Nagy

Szentmártoni János megemlékezett arról is, hogy Érd város önkor-
mányzata tíz évvel ezelőtt alapította az Írószövetséggel közösen a 
Bella István-díjat

Az elismerést idén a 43 éves Kürti László (jobbra) ötkötetes költőnek, folyó-
irat-szerkesztőnek, gimnáziumi tanárnak ítélték

Az ünnepen fellépett a Harmónia Vegyes Kar, Hornyák Tamás vezényletével 
 (Fotók: Boros Sándor)
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: felső tagozaton 
matematika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskolai végzettség, 

matematika szakirány,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz,
•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolata.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: pályázat elbírálását 
követően azonnal.

A pályázat benyújtásának 

határideje: 2018. február 2. A 

pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt Pintérné Bernyó 

Piroska nyújt, a 06-23-365-140-es 

telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 

módja: elektronikus úton Pintérné 

Bernyó Piroska részére a gardonyi.erd@

gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának 

határideje: 2018. február 5.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

takarítói
munkakör betöltésére munkatársakat keres.

Munkaviszony: határozatlan idejű, 
3 hónapos próbaidő kikötéssel.
Foglalkoztatás jellege: heti: 
20 óra.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
Ellátandó feladatok: a 
Polgármesteri Hivatal épületeinek 
belső és külső udvari területein 
a takarítási feladatok minőségi 
elvégzése.
Jogállás, illetmény és 
juttatások: a jogállásra, az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalának 
közszolgálati szabályzata az 
irányadó.
A munkakör betöltésének 
feltételei:
•	 8 általános iskolai végzettség,
•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.

Az állás betöltésénél előnyt 
jelent:
•	 megbízhatóság,
•	 takarítói munkakörben 

eltöltött gyakorlat,
•	 jó fizikai és egészségi állapot,
•	 terhelhetőség.
Benyújtandó iratok, igazolások:
•	 végzettséget igazoló 

bizonyítvány egyszerű 
másolata,

•	 fényképes önéletrajz.
A munkakör legkorábban 
betölthető: 2018. február 1. 
napjától
A jelentkezés határideje: 2018. 
január 31. További információt a 
06-23-522-352-es telefonszámon 
lehet kérni. Jelentkezni Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Polgárok Háza, Gondnokságán, fszt. 
12. irodában Rozgits Károlynál.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
munkaszerződés feltétele három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány.

Szó rólap helyett jótékonyság
Egy érdi vállalkozó négyszáz adag csirkepaprikást fő-
zött vasárnap a rászorulóknak, amit a Szociális Gondo-
zó Központ szokásos ételosztásán kóstolhattak meg a 
nehéz helyzetben élők az Érdligeti játszótér mellett.

Morzsik Attila főzi min-
den hétvégén az egyházak 
részére az egytálételeket, 
így szoros kapcsolatot ápol a 
Szociális Gondozó Központ-
tal. A szakács végzettségű 
férfi húsboltot vezet Érden, s 
most nyolcvan kiló csirkét 
ajánlott fel, amiből csirke-
paprikást készített, de azt 
kérte, hogy ezúttal nála, 
vagyis az üzleténél szolgál-
hassa ki a vendégeket. A 
helyszínen a korábbi ételosz-
tásokhoz hasonlóan körül-
belül nyolcvanan étkeztek, 
és ezúttal is mintegy száz-
nyolcvan adag ételt vittek 
házhoz a Szociális Gondozó 
Központ munkatársai.

Morzsik Attila lapunknak 
elmondta, hogy nagyon sze-
ret főzni, ezért nem tesz kü-
lönbséget ember és ember 
között. Számára az a fontos, 
hogy valamennyien jóízűen 

fogyasszák a főztjét. A fel-
ajánlásról azt mondta, hogy 
szeretett volna szórólapot 
csináltatni az üzletének, de 
végül úgy döntött, hogy az 
arra fordítandó pénzből in-
kább jótékonykodik.

Paróczai Zoltánné, a Dr. 
Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ vezetője, az étel-
osztás főszervezője el-
mondta, hogy azoknak vi-
szik ki az ételt, akiknek az 
egészségi állapotuk nem 
teszi lehetővé, hogy a hely-
színen egyenek, de sokan 
vannak, akik olyan helyen 
élnek, hogy onnan nagyon 
nehéz volna gyalog eljutni 
az ételosztásra. Sajnos 
mindig vannak, akik a Szo-
ciális Gondozó Központ lá-
tókörébe kerülnek, így az 
elmúlt években egyre több 
az olyan hely, ahová ételt 
visznek.

A pörköltet tésztával 
egyébként kényelmes körül-
mények között lehetett elfo-
gyasztani, ugyanis a Szociá-
lis Gondozó ezúttal is gon-
doskodott padokról, sátor-
ról, de meleg teáról is. Az 
ebéden kívül most is lehetett 
meleg ruhaneműt is haza-
vinni és segítséget kérni az 
érdi szociális ágazat mun-
katársaitól.

Paróczai Zoltánné arról is 
tájékoztatta az Érdi Újságot, 
hogy várhatóan februárban 
még heti rendszerességgel 
lesz ételosztás, azonban 
márciusban már csak kettő 
lesz: egy a hónap közepén, 
egy pedig húsvét előtt. Per-
sze, ha nagyon hideg lesz, 
akkor szponzorok segítsé-
gével ugyan, de meg fogják 
oldani, hogy jusson a rászo-
rulóknak ebéd – húzta alá a 
főszervező. 

Jövő héten újra lesz étel-
osztás, de akkor már a szo-
kásos helyszínen, az Emma 
utcában.

QQ Nyilas HajNi

Morzsik Attila (jobbra) nem tesz különbséget ember és ember között, számára az a fontos, hogy vala-
mennyien jóízűen fogyasszák a főztjét



Gépbeállító CNC és hagyományos forgácsoló gépekhez
(bruttó 334 000 - 440 000 Ft-ig)*

Gépbeállító CNC csiszoló/polírozó gépekre
(bruttó 345 000 - 450 000 Ft-ig)*

Gépbeállító melegüzemi hagyományos présgépekhez
(bruttó 414 000 - 480 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése

esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt
Gépipari képzettség feltétel, hasonló munkakörben eltöltött
üzemi gyakorlat előnyt jelent.
- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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Hol  a határ, fiatalok?
Mi a különbség, és hol húzódik a határ a csíny és a bűn-
cselekmény között? Hogyan fogadjuk el, ha valaki más? 
Hogyan oldhatók fel egy osztályban a konfliktusok? 
Erre keresték a választ a Teleki iskola hetedikesei egy 
rendhagyó osztályfőnöki óra keretében, amit kivétele-
sen nem az osztályfőnök, hanem egy rendőr tartott.

A Teleki iskolában évek 
óta tartanak bűnmegelőzési 
előadásokat, az Érdi Rend
őrkapitánysággal együttmű
ködve. Mint Brindzik Zsu-
zsanna tanárnő, az iskola 
nevelési munkacsoportjá
nak vezetője elmondta, fon
tosnak tartják, hogy a gyere
kek tudják: a cselekedeteik
nek, annak, ha valakit szó
ban vagy fizikailag bánta
nak, annak milyen következ
ményeik vannak, és jó, ha 
ezt egy illetékes mondja el. 
Sok szó esik a biztonságos 
internethasználatról is.

– Minden felső tagozatos 
osztályhoz ellátogatnak a 
rendőrök osztályfőnöki óra 
keretében, az életkori sajá
tosságoknak megfelelő elő
adásokkal. Az alsósokat is 
szeretnénk bevonni: a biz
tonságos internethasználat
ról már a negyedikeseknek 
is érdemes lenne beszélni, 
mert a szülők sok esetben 
nem tudják kezelni, irányí
tani a gyerek otthoni inter
nethasználatát – tette hozzá 
a tanárnő, aki úgy tapasz
talja, hogy az előadások 
eredményesek, és van foga
natjuk.

Szatmáriné Berczi Doló-
resz címzetes rendőr száza
dos, aki rendszeresen tart 
bűnmegelőzési témájú elő
adásokat az iskolában, ér
deklődésünkre elmondta: a 
rendhagyó osztályfőnöki óra 

célja az osztályon belüli 
konfliktusok kezelése, a szo
ciális kompetenciák fejlesz
tése volt.

– Három filmet néztünk 
meg a gyerekekkel, és szitu
ációs játékokat is játszot
tunk. Már óvodáskortól ér
demes elkezdeni a bűnmeg
előzési programokat, tuda
tosítani a gyerekekben, hogy 
vannak az életben szabá
lyok, és hogy ezekre szükség 
van. Jó erre már kisgyerek
korban rávilágítani, ugyanis 
az a gyerek, aki hétéves kor 
felett, az iskolában találko
zik először szabályokkal, ezt 
teherként éli majd meg. 
Azok, akik nem ismerik a 
szabályokat, és nem fogad
ják el, hogy azokra szükség 
van, már kisiskolás korban 
áldozattá, illetve elkövetővé 
válhatnak – mutatott rá a 
százados. 

– A kamaszokkal más a 
teendő: nekik irányt kell mu
tatni, hiszen ez az útkeresés 
időszaka. Az önbecsülés, az 
önismeret fejlesztése na
gyon fontos ebben a korban 
– hangsúlyozta a bűnmeg
előzési előadó, akitől meg
tudtuk azt is: a biztonságos 
internet nap (február 6.) al
kalmából több iskolába is el
látogatnak majd Érden és 
környékén, hogy a gyerekek
kel beszélgessenek az inter
nethasználat veszélyeiről. 

QQ -K-

Ver  sekkel köszöntötték a Himnuszt
Január 19-én szavalóversenyt rendeztek a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában a magyar kultúra napja al-
kalmából.

Regionális versmondóver
senyt tartottak péntek dél
után a Kőrösi suliban. Első
től nyolcadik osztályig min
den kategóriában voltak in
dulók, összesen több mint 
harmincan. Sokan válasz
tottak modernebb hangvéte
lű verseket, például Varró 
Dániel alkotásai közül, de 
persze képviseltették magu
kat a régi klasszikusok is: 
Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán 
vagy Petőfi Sándor. A meg
mérettetést immáron tizen
egyedik alkalommal rendez
te meg az iskola nevelőtestü
lete. A vetélkedőre tárt ka

rokkal várták a szülőket is, 
így ők sem maradtak le a 
gyerekek előadásáról, és 
együtt izgulhattak és szur
kolhattak az ifjúsággal.

A versmondást a legkiseb
bek kezdték és osztályon
ként haladtak felfele, míg 
végül már olyan gyakorlott 
szavalók következtek, mint 
Ujszászi-Boros Írisz Laura 
ötödik osztályos tanuló és a 
hetedikes Oláh Levente, 
akik mind a ketten a sokadik 
versenyükön vesznek részt. 
Írisz Lackfi János Huzako
dó című költeményét válasz
totta, mert neki az tetszett 

igazán, Levi pedig, aki eddig 
inkább prózában jeleske
dett, most Petőfi Sándortól a 
Szeget szeggelt adta elő.

A zsűri vendége volt a Ma
dách színház színművésze, 
Nagy Sándor, aki az ered
ményhirdetés előtt még au
togramot is osztogatott a cse
metéknek. Sokan a versüket 
dedikáltatták, míg mások a 
karjukra vagy a füzetükbe 
kérték az értékes aláírást. 
Ezenkívül azt a feladatot is 
elvállalta, hogy a verseny 
után összegezze a diákok tel
jesítményét. Azonkívül, hogy 
megdicsérte a résztvevőket, 
arra is buzdította a nebuló
kat, hogy ne hagyjanak fel 
később sem a költészet iránti 
elkötelezettséggel, hangsú

lyozta az irodalom fontossá
gát és szerepét a mindennapi 
életben, végül pedig kitért 
néhány előadástechnikai 
részletre is.

A zsűri úgy döntött, hogy 
ahelyett, hogy első, második 

és harmadik helyezetteket 
hirdetne, inkább csak sok 
első helyezett lett és több kü
löndíjas is. A zsűri könyv
ajándékokkal jutalmazta a 
költészetkedvelő ifjakat.

QQ MelisKa Fanni

Elsőtől nyolcadik osztályig voltak indulók, összesen több mint har-
mincan
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„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
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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

MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE
ELADÓKATKERESÜNK!
A Family Frost Kft eladó partnereket keres

mélyhűtött termékek gépkocsiról történő értékesítésére,
Sóskút és vonzáskörzetéből.

Heti öt napos vagy akár csak hétvégimunkarendbe
(jövedelem kiegészítés)

AMIT ELVÁRUNKÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség.
• B kategóriás jogosítvány,
vezetési gyakorlat.

• Előny:Kereskedelmi, eladói tapasztalat

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

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

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti, komissiózó munkatárs
(Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)
• Ügyfél tájékoztató, takarító (Érd – ezekre a
munkakörökre megváltozott munkaképességű
munkavállalók jelentkezését várjuk!)

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

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
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Az  alkotás öröm és lehetőség
Kalkuttai Szent Teréz, Jókai Mór, Arany János – mi a 
közös bennük? Megtudhatták azok a gyerekek és felnőt-
tek, akik ellátogattak a Szociális Gondozó Központ kul-
túra napi rendezvényére. 

Harmadik alkalommal 
tartott magyar kultúra napi 
rendezvényt a Szociális 
Gondozó Központ a régi 
Parkvárosi Közösségi Ház 
„mozitermében”. A január 
22-ei műsor célja az volt, 
hogy közelebb hozza a gye-
rekekhez a magyar kultúrát, 
és megmutassa: az alkotás 
nemcsak örömet ad, hanem 
lehetőséget is a kiemelke-
désre.

– Rendezvényünkön a Te-
leki iskola diákjai énekeltek, 

egy kislány furulyázott, egy 
kisfiú pedig a cigány him-
nuszt szavalta el. Vendé-
günk volt Szeghy Karolina, 
aki most megjelent mesés-
könyvét mutatta be és Szabó 
Szilárd grafikus, aki a köte-
tet illusztrálta. Emellett, 
ahogy az már hagyomány, 
az érdi iskolákból, illetve a 
Tanodából érkeztek diákok 
– olyanok, akik az iskolában 
ritkán szoktak szerepelni –, 
és felváltva szavalták el a 
Himnusz nyolc versszakát – 

mondta lapunknak a kultúra 
napi rendezvény szervezője, 
Kiss Sándor szociálpedagó-
gus. Mint hangsúlyozta: 
ezeknek az alkalmaknak 
köszönhetően sok gyerek – 
és felnőtt – kapott már ked-
vet az alkotáshoz, illetve 
megerősítést abban, hogy 
továbbra is fessen, rajzoljon, 
zenéljen, írjon.

Marosvölgyi Marianna 
például, aki gyermekkorá-
ban nagyon tehetségesen 
rajzolt, felnőttként vett újra 
ceruzát a kezébe. Első kiállí-
tását is a régi Parkvárosi 
Közösségi Házban rendez-
ték, azóta bemutatkozott 
már Diósdon is, és csoportos 
tárlaton is szerepeltek az al-
kotásai; művészetében – 
ahogy a pódiumbeszélgeté-
sen Kiss Sándor elmondta – 
szemmel látható a fejlődés. 

– A kézügyesség nem elég 
egy jó portréhoz, kell a figye-
lem, a koncentráció, no meg 
a belső béke – hangsúlyozta 
Marianna, aki erre az alka-
lomra érdi – illetve ismert 
magyar és külföldi – művé-
szek, ismert személyiségek 
portréit hozta el. Egymás 
mellé került Teréz Anya, Jó-

kai Mór, Arany János portré-
ja – mint Kiss Sándortól 
megtudtuk, ők mindhárman 
megfordultak Érden –, és 
szerepeltek természetesen 
Érden élő alkotók képmásai 
is. Munkásságukat Kiss 
Sándor mutatta be.

A gyerekek Mariannán kí-
vül még két érdi alkotóval 
ismerkedhettek meg szemé-
lyesen: Szeghy Karolinával, 
akinek most jelent meg első 
meséskönyve és Szabó Szi-
lárd grafikussal, aki a köte-
tet illusztrálta. Az óvodások-
nak és kisiskolásoknak szó-
ló könyv Lucskos Csumpi 
kalandjait meséli el.

– Tizenöt éves korom óta 
írok verseket, és a nagyob-
bik lányom születése óta me-

séket is. A mesék szeretete 
gyermekkoromból ered. Ke-
vesen tudják, hogy Érden 
éltek Csukás István szülei, 
egy kedves házaspár. Pista 
bácsi ugyanolyan volt, mint 
most: nagyon szerette a gye-
rekeket. Alig vártuk, hogy 
eljöjjön látogatóba. Vala-
hányszor átmentünk, na-
gyon szívesen látott minket, 
mesét olvasott nekünk, és 
aláírta a könyveinket. Hogy 
ennyire magával ragadott a 
mese világa, az ezeknek a 
találkozásoknak is köszön-
hető. Úgy vélem, ez nagyon 
fontos: az íróknak és az ol-
vasóknak gyakran kellene 
találkozniuk – hangsúlyozta 
Karolina. 

QQ ÁdÁm

Marosvölgyi Marianna erre az alkalomra érdi, illetve ismert magyar 
és külföldi művészek, ismert személyiségek portréit hozta el

Érdi iskolákból, illetve a Tanodából érkezett diákok felváltva szaval-
ták el a Himnusz nyolc versszakát
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Dinamikusan fejlődő logisztikai cég
keres megbízható

C kategóriás jogosítvánnyal belföldi
munkavégzésre. Kiemelkedő
bérezéssel és juttatásokkal.

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-16 óráig
a+36/30/944-8132

telefonszámon.

g
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sofőröket,

Autóvillamossági
szerelőket keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas

autóvillamossági szerelőket
keresünk

XI. kerületbe
azonnali kezdéssel.

Autóvillamossági szerelő
szakmunkás vagy

autóelektronikai műszerész
végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán
műszaki vezetőnél lehet

az alábbi elérhetőségeken
katai.zoltan@homm.hu
vagy 36-20-2369011
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Nyomdaipari termékek (újság) feldolgozására,

hírlap feldolgozó
munkakörbe, munkatársakat keresünk.

Részmunkaidőben (napi 3 óra) végezhető,
könnyű fizikai munka.

Jó csapat, bejelentett munkaviszony és fix fizetés.
Munkavégzés helye: 1225 Budapest,Campona u.1.

(Harbor Logisztikai Park).
Munkaidő: V.-P. 20,15-23,15-ig.
(szombaton nincs munkavégzés)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
küldje el önéletrajzát

a signummotor@gmail.com e-mail címre.
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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)))

AUTÓ/MOTOR

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
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OKTATÁS

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

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.

Munkavállalókat keresünk 8 óra
munkaidőre, éjszakai műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba törökbálinti irodaház takarí-
tására. Pályázni fényképes öné-
letrajz küldésével lehet a bar-
bara.bodo@hu.issworld.com
email címen vagy a 06-20/428-
8999 telefonszámon.

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

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Magas
kereseti lehetőség! Telefon: 06-
30/563-55-44.

Gépkezelőt keresünk 3 műszakos
munkarendbe. 06-30-981-0058,
katalin.szilagyi@randstad.hu

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922, 06-20-
4213148.

ALBÉRLET KERESÉS

Egyedülálló, nemdohányzó
hölgy 1 szobás, rendezett al-
bérletet keres, bútorozatlanul,
hosszú távra. 06-30-656-5415

TELEK

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

KIADÓ INGATLAN

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

Középkorú,megbízható hölgy ki-
adó házat keres. Tel.: 06-30-
568-3098.

Öntészeti gépi magkészítő (bruttó 201 000 - 335 000 Ft-ig)*

Öntvényvágó (bruttó 201 000 - 335 000 Ft-ig)*

CNC/automata gépkezelő (bruttó 195 000 - 348 000 Ft-ig)*

Minőségi végátvevő (bruttó 196 000 - 245 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése

esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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TTTelefon,elefon, smssms,sms, viberelefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon, smssmssmssms,,, viberviberviber
elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:

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

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• HatározatlanHatározatlan idejűidejű munkaszerződés

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

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

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
98
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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 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.
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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.
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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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MÉDIATANÁCSADÓ

AAz

mmuunnkkaakköörrbbee.

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;

• meglévő ügyfélkör;

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

végezhető munka

AAz öönééllettrajjzokat a
hhrr..eerrddiiuujjssaagg@@ggmmaaiill..ccoomm ee-mmaaiill ccíímmrree vváájjuukk..

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

fiatal, lendületes csapatába
rugalmas, kreatív, önálló kollégát keres
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VÁLLALKOZÁS

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 54
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26
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Keressenminket a facebook-on:
facebook.com/erdiujsag.hu

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 54
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72

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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Biorezonanciás állapotfelmérés
06-70 365 27 35
www.biovitalstudio.com

Természetgyógyász

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

54
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Családi tanácsadó
rendel Érden.
Szigeti Krisztina

53
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06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

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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Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43, 06-
20-214-9640

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

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

Jólelkű, intelligens férfi ismeret-
ségét keresi nem dohányzó,
60-as nyugdíjas nő. 06-20-239-
8535

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

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

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

Olcsón eladó hagyományos Haj-
dú mosógép és centrifuga
együtt. 06-23-367-052

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 54
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KÖZLEMÉNYEK

55
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Mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal,

akik szerették és ismerték,
hogy

Csíki Ferenc
fodrász

türelemmel viselt
betegség után, életének
73. évében örökre
távozott közülünk.

Szeretett halottunk hamvai
2018.02.03-án, 12 órakor,
a Szent József katolikus

templom
urnafalában kerülnek
végső nyugalomra.
Cím: 1192 Budapest,
Kós Károly tér 16.
Drága emléke
szívünkben él.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354

54
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EGÉSZSÉG

Frissítő talp-, és relaxáló aroma-
masszázs Érden! 30p:2200 Ft.
60p:3300 Ft, 90p:4400 Ft. 06-
70-3419871

Öntő
(bruttó 353 000 - 490 000 Ft-ig)*

Kézi csiszoló/polírozó
(bruttó 333 000 - 550 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése

esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu

54
78

58
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TOLLASLABDA

Huszonnyolc érdi érem!
129 résztvevővel rendezték meg a Batthyány Sportisko-
lai Általános Iskola tornacsarnokában a Pest Megyei 
Diáksport Szövetség, a Magyar Tollaslabda Szövetség 
és az Érdi VSE tollaslabda szakosztályának közös szer-
vezésében a tollaslabdázók Pest megyei diákolimpiai 
döntőjét a múlt hétvégén.

A kilenc pályán rendezett 
viadalon húsz kategóriában 
viaskodtak a résztvevők: Az 
A-kategóriás fiúknál a III–
VI. korcsoportban tizen-
egyen, a lányoknál a II–V. 
korosztályban tizenketten, a 
B-kategóriában I–VI-os kor-
csoportos fiúknál 62-en, a 
lányoknál 44-en indultak.

A helyszínt biztosító Bat-
thyányból az A-kategóriából 
Kis-Kasza Arabella (II. kor-
csoport, 2. hely), Fekete Tí-
mea (II., 3.), Horváth Bar-

nabás (III., 2.), Schvirján 
Zsófia (III., 1.) és Bugyensz-
ki Adrienn (IV., 1.) jutott to-
vább a márciusi, kiskunfél-
egyházi országos döntőbe, 
ahová a korosztályos váloga-
tottal Szlovéniában szereplő 
Kis-Kasza Miklós szabad-
kártyával jutott be. A B-kate-
góriások között tizennyolcan 
mentek tovább a februári, 
ceglédi észak-magyarorszá-
gi területi döntőre: Harmos 
Boldizsár (I., 1.), Borbás Dá-
vid (I., 2.), Nikolics Bence (I., 

3.), Hegyesi Alexa (I., 2.), Fe-
kete Dóra (I., 3.), Horváth 
Levente (II., 1.), Flórián 
Bence (II., 2.), Kovács Mar-
cell (II., 3.), Zsarnai Marcell 
(III., 1.), Vid Ferenc (III., 3.), 
Villás Vivien (III., 3.), Nagy 
Eszter (III., 3.), Nika Roland 
(IV., 3.), Nikolics Dominik 
(IV., 3.), Perényi Zsófia (IV., 
1.), Györgylőrincz Kriszti-
na (IV., 2.), Becker Vanda 
(IV., 3.) és Szabó Fanni (IV., 
3.) jutott be. Azaz a Batthy-
ány hét első, hét második és 
nyolc harmadik helyet szer-
zett a megyedöntőn.

A verseny részletes ered-
ményei megtekinthetőek az 
erdmost.hu internetes por-
tálon.

QQ Domonkos

SZABADIDŐ

Megvannak a januári nyertesek
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén már 1018 
diák jelentkezett az Érdi Ifjúsági Önkormányzat és az 
Érd Aréna által közösen decemberben meghirdetett 
úszóbérlet-akcióra, aminek a lényege, hogy a következő 
kilenc hónapban minden iskolából kisorsolnak egy-egy 
diákot, aki kísérőjével 10 alkalmas úszóbérletet kap.

Az általános iskolások 
jelentkezéseiket előzete-
sen az iskolákban adhat-
ták le, ennek alapján több 
mint ezer diákhoz jutott el 
az Ifjúsági Önkormányzat 
kezdeményezésének a 
híre, ami azért nagyon 
fontos, mert a diákképvi-
selők azt szeretnék elérni, 
hogy programjuknak kö-
szönhetően minél több 

gyerek sportoljon helyben. 
Tavaly is nagyon sokan, 
776-an jelentkeztek, de az 
idei létszám is bizonyítja, 
hogy egyre több diák is-
meri az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzatot, s figyeli te-
vékenységét.

A Móra Ferenc Általános 
Iskolából összesen 9 tanuló 
jelentkezett, így az ő esetük-
ben nem tartanak sorsolást, 

januárban megkapják a bér-
leteteket.

Az első januári sorsolás 
eredménye:
1.  Katona Dorina, Batthyány 

Általános Iskola
2.  Tamás Bence, Bolyai Általános 

Iskola
3.  Tóth Enikő, Érdligeti Általános 

Iskola
4.  Unyatinszki Tamás, Gárdonyi 

Géza Általános Iskola  
és Gimnázium

5.  Csörgő Eszter, Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola

6.  Palaga Szonja, Marianum 
Általános Iskola

7.  Mészáros Noémi, Teleki 
Sámuel Általános Iskola

8.  Kovács Réka, Vörösmarty 
Mihály Gimnázium

LABDARÚGÁS

NB II-es ellenfelet győzött le az Érdi VSE!
Első felkészülési mérkőzésén a Merkantil Bank Liga NB 
II-ben szereplő Szolnoki MÁV FC ellen 3–0-s sikert ara-
tott idegenben az Érdi VSE NB III-as csapata.

A martfűi edzőtábor utol-
só előtti napján játszotta 
első felkészülési mérkőzését 
az Érdi VSE. A csapatban 
Balázsovics Máté és Hor-
váth Viktor kisebb sérülés 
miatt nem volt bevethető. A 
találkozó elején, az első ne-
gyedórában Melczer Vilmos 
két jobb oldali szabadrúgása 
után veszélyeztettek az érdi-
ek, míg a túloldalon húsz mé-
terről lőttek fölé a hazaiak. 
Aztán a 18. percben Kertész 
Ferenc bravúrjára és Csi-
szár Zoltán blokkjára is 
szükség volt, hogy ne szerez-

ze meg a vezetést a Tisza-
parti gárda. Sőt, nem sokkal 
később Kertész Ferenc ti-
zenegyest is hárított! A foly-
tatásban a Szolnoknál a pró-
bázó Szabó Dominik dur-
rantott fölé. A szünet előtt 
viszont egy jobb oldali érdi 
sarokrúgást Kárász Krisz-
tián csúsztatott a kapuba, 
megszerezve ezzel a veze-
tést az érdieknek (0–1).

Amíg a szünetben a hazai-
ak sort cseréltek, addig az 
érdieknél Csiszár Zoltán he-
lyett Hegedüs Norbert érke-
zett. Aztán negyedórával 

később a kapuban Borek 
Norbert váltotta Kertészt. A 
72. percben növelte előnyét 
az érdi együttes, amikor a 
Tárkányi Gergő által kihar-
colt tizenegyest Melczer Vil-
mos értékesítette (0–2). Há-
rom perccel a második érdi 
gól után jött is a harmadik, 
amikor Kelemen Patrik egy 
szép egyéni akció után bal-
ról betörve lőtt a hazai kapu-
ba (0–3). 

Limperger Zsolték legkö-
zelebb január 27-én, 11 óra-
kor lépnek pályára, amikor a 
Pest megyei első osztályban 
szereplő Tököl VSK-t fogad-
ják az Ercsi úti Sporttelep 
műfüves pályáján.

QQ Domonkos Bálint

KÉZILABDA

Nég y között az ÉRD!
Bejutott a legjobb négy (hat) közé a női kézilabda Ma-
gyar Kupában az ÉRD, amely hazai környezetben si-
mán verte a DVSC-TVP-t.

Szabó Edina együttese a 
sorozat előző kiírásában 
épp Debrecenben búcsúzott 
a negyeddöntőben, így nem 
jutott be a négyes fináléba, 
így volt miért visszavágni a 
hajdúsági együttesnek, 
amelynek irányítását az el-
múlt hetekben vette át Tone 
Tiseljtől Vida Gergő.

Az érdiek a mérkőzés ele-
jén Krpez Slezák Katarina 
és Mariama Signaté talá-
lataival megléptek, s innen 
még döntetlen sem volt, az 
ÉRD a mérkőzés végéig ve-
zetett. Mireya González és 
Klivinyi Kinga góljaira, 
na meg Janurik Kinga vé-
déseire nem volt ellenszere 
a vendégeknek, így az ÉRD 
a szünetben már héttel, 17–
10-re vezetett.

A fordulás után is folya-
matosan növelni tudta elő-
nyét a házigazda, amely 
először a 43. percben, Mi-
reya González találatával 
vezetett tízzel (23–13). Majd 
ugyan sikerült felzárkóz-
nia egy keveset a vendégek-
nek, de az utolsó hét perc-
ben csak négy érdi gól szü-
letett, így Szabó Edináék 
32–21-es győzelemmel ju-
tottak a Magyar Kupa ne-
gyeddöntőjébe, ahová még 
a Kisvárdát idegenben le-
győző Vác és a Székesfe-
hérváron nyerni tudó Sió-
fok mellett a Dunaújváros 
ellen bravúrgyőzelmet ara-
tó Békéscsaba jutott be. A 
negyeddöntőből két együt-
tes jut a négyes döntőbe, 

amelynek az előző évi baj-
noki eredmények alapján 
automatikus résztvevője a 
Győr és az FTC.

– Nem szoktam kiemelni 
játékost, de Janurik Kinga 
egészen fantasztikus volt, 
amihez kellett egy remek 
védelem. Ebből sok gyors 
gólt lőttünk, ez igazán jel-
lemző ránk, mozgékonyak, 
egységesek és fegyelmezet-
tek voltak a lányok. Ez egy 
szép este volt, örülünk a to-
vábbjutásnak. A Magyar 
Kupa egy nagy kihívás ne-
künk, tavaly Debrecenben 
vesztettük el, most a lányok 
revánsot vettek – értékelt 
Szabó Edina.

– Köszönjük a Debrecen-
nek, hiszen remek ellenfél 
volt és az utolsó pillanatig 

remekül küzdött. Köszö-
nöm a szurkolóknak, hogy 
ennyien eljöttek, hiszen jó 
volt ennyi ember előtt ilyen 
hangulatban játszani. Örü-
lök, hogy így sikerült ez a 
mérkőzés, megmutatta a 
csapat, hogy fontos neki a 
Magyar Kupa. Szerettünk 
volna jól játszani és úgy ér-
zem, ez sikerült is – mondta 
Mireya González.

Az ötödik forduló párhar-
cainak sorsolását január 
23-án, 11.15-kor, lapzár-
tánk után tartotta a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség. 
A negyeddöntő küzdelmeit 
– az MKSZ által hivatalo-
san kijelölt játéknap sze-
rint – február 7-én bonyolít-
ják le.  Q Domi

Mireya Gonzálezék könnyed sikerrel jutottak tovább a kupában 
 (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Edz ő leszek – nincs akadály!
Neves sportvezetők és edzők tartottak konferenciát 
az edzői szakmáról az ÉRD Arénában. A Magyar 
Edzők Társasága (MET) által életre hívott rendezvé-
nyen Érd egyesületeinek számos szakvezetője követ-
te figyelemmel az előadásokat.

A rendezvényt  T. Mészá-
ros András, Érd Megyei 
Jogú Város polgármestere 
és dr. Aradszki András, a 
térség országgyűlési képvi
selője, energiaügyi állam
titkár, korábbi kosárlabdá
zó nyitott meg.

T. Mészáros András be
szédében elmondta, Érden 
komolyan veszik a sportot, 
számtalan sportesemény 
történik a városban, és sok 
élsportolója van a városnak. 
A városvezető fontosnak 
tartja, hogy a fiatalok minő
ségi edzést kapjanak, ezál
tal eredményesek legyenek, 
ehhez pedig elengedhetet
len, hogy az edzők is megfe
lelő képzést kapjanak.

Dr. Aradszki András or
szágg yűlési képviselő 
hangsúlyozta, azért fontos 
az Edző leszek! program, 
mert a magyar sport akkor 
marad hagyományához hű, 
és akkor tudja magas szin
ten szórakoztatni az orszá
got, ha megfelelő szintű és 
nagy tudású edzőkkel ren
delkezik. – A jó edző sok
szor apapótló, sokszor ta
nárpótló, sokszor közösség
építő, sokszor példakép! – 
jelentette ki az NFM állam
titkára.

A köszöntők után először 
Mórás Zsolt önkormányza
ti képviselő, a Sport és Ifjú
sági Bizottság elnöke mu
tatta be Érd Megyei Jogú 
Város sportkoncepcióját, a 
helyi sportinfrastruktúrát, 
a közeljövő fejlesztéseit, il
letve a támogatási rend
szert.

Majd Schmitt Pál helyett 
Kiss Norbert korábbi spor

tért felelős helyettes állam
titkár tartott előadást a mo
dern technika vívmányai
ról, amelyek hasznosak le
hetnek az edzők életében és 
a versenyzők felkészítésé
ben.

Harmadik előadóként pe
dig a magyarok századik 
olimpiai bajnoki címét szer
ző dr. Hegedűs Csaba me
sélte el, hogyan jutott el 
Sárvárról, nehéz sorsú 
gyermekként a birkózó 
olimpiai bajnoki címig. 

Hegedűs Csaba után 
Köpf Károly, a MET érdi 
titkára tartott előadást az 
edzők társadalmi szerepé
ről, hangsúlyozva, hogy az 
edzői szakma rendkívül 

népszerű Európában, hi
szen kilencmillió edző van 
kontinensünkön. Az elnök 
emellett beszélt az edzők 
feladatairól is, hiszen mind 
az utánpótlásban, mind a 
profik között, illetve a csa
pat és egyéni sportágakban 
is másmás feladatokat kell 
ellátniuk az edzőknek.

Utolsó előadóként Király 
István, a MET elnökségi 
tagja, kickboksz mester
edző, az Európai KickBox 
Szövetség alelnöke tartott 
beszédet a sport szerepéről 
a szociálisan hátrányos 
helyzetű fiatalok életében.

Végezetül a résztvevők 
betekintést nyerhettek az 
Érdi Spartacus SC edzője, 
Südi Gábor ovibirkózó csa
patának tréningjébe, majd 
az ÉRD női kézilabda
eg yüttes ificsapatának 
edzésébe, amelyet Maurer 
Szandra vezetett.

QQ D. B.

A jó edző példakép – hangsúlyozta nyitóbeszédében Aradszki 
András országgyűlési képviselő  (fotó: Boros Sándor)

FLOORBALL

Lecsúsztak a dobogóról
Tavaly egy arany- és egy ezüstérmet, idén azonban egy 
negyedik és egy ötödik helyet szerzett a Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola kispályás floorballcsapata 
a komáromi országos döntőn.

Az érdiek az előző évhez 
hasonlóan ugyanazzal a két 
egységgel, a harmadik és a 
negyedik korcsoportos lány 

együttesekkel vettek részt a 
komáromi diákolimpiai or
szágos döntőn. A harmadik 
korcsoport küzdelmeire cse
re nélkül utaztak el az érdi
ek, ennek ellenére csupán 
büntetőpárbajban maradtak 
le a dobogóról, így a negye
dik helyet szerezték meg.

– Sok reménnyel indul
tunk és bíztunk abban, hogy 

éremmel térünk haza, mert 
minden esélyünk megvolt rá 
– kezdte Horváth Anikó, a 
Batthyány testnevelője. – 

Sajnos a har
madik korcso
portosoknál a 
húzóember le
betegedett. Mi
vel kispályáról 
b e s z é l ü n k , 
ahol egyszerre 
hárman játsza
nak, ezért ez 
döntő tudott 
volna lenni. Így 
minden tudá
sunkat bele 
kellett adni, 

mert az egyik kislányt a szü
lei a havazás miatt nem en
gedték el, így ez a korcso
port három fővel vágott neki 
a versenynek. Csoportmáso
dikként jutottunk tovább, 
így a harmadik helyért játsz
hattunk, amit viszont bünte
tőpárbajban veszítettünk el. 
Ennek ellenére a negyedik 
hely fantasztikus eredmény, 

hiszen nyolc csapat volt. Ez 
sajnos mégis szomorú hír, 
mert ha mindenki ott van, 
akkor borítékolható lett vol
na az érem – fogalmazott.

A negyedik korcsoportnak 
a csoportküzdelmek során 
az utolsó mérkőzésükön két 
góllal kellett volna nyerniük, 
hogy megnyerjék a négyest, 
ám 3–1es vereséget szen
vedtek, harmadikként pedig 
az ötödik helyért küzdöttek 
meg, amelyet meg is szerez
tek.

– A negyedik korcsoportos 
lányoknál nem jött a gólzá
por, bármennyire is okosan, 
taktikusan játszottak, gyö
nyörűeket passzoltak, majd
nem mindig mi uraltuk a já
tékot, viszont nem tudtunk 
gólt lőni. Végül csoporthar
madikak lettünk, a helyosz
tón pedig nagy különbséggel 
nyertük a meccset, de sajnos 
itt elmaradt a bravúr, mert 
tavaly ez a korcsoport nyerte 
az országos döntőt. Tavaly 
aranygóllal nyertünk és az 
utolsó húsz másodpercben 
egyenlítettünk 4–2ről dön
tetlenre, ez most nem sike
rült.

QQ Domi

KOSÁRLABDA

A vereség ellenére elégedettek
Tízpontos, 68–58-as vereséget szenvedett hazai környe-
zetben a BKG-VMG DSE férfi NB II-es (harmadosztály) 
kosárlabdacsapata. Az érdiek a bajnokság tizenkette-
dik fordulójában a tabella második helyén álló PTE-
PEAC-tól kaptak ki.

Ígéretesen indult a játé
kosedző Valaczkay Gábort 
a pályáról még nélkülöző 
VMG DSE mérkőzése, hiszen 
Nyitrai Ákosék az első fel
vonásban úgy vezettek 18–
12re, hogy az ellenfél, a pé
csi egyetemisták a szezon 
során csak a százszázalékos 
listavezető Szombathellyel 
szemben maradtak alul, ösz
szes többi mérkőzésüket 
megnyerték. Aztán a máso
dik játékrészt ugyan két 
ponttal elveszítette a házi
gazda, ám a nagyszünetbeli 
vezetés így is sok örömöt 
okozott az érdieknek. Ám a 
térfélcsere után a foghíjas 
VMG energiája egyre inkább 
fogyott, míg a túloldalon a 
tizenkét játékossal érkező 
Baranya megyei társulat jól 
forgatta csapatát, s az utolsó 
játékrészre már hárompon
tos előnnyel fordult. Végül a 
hajrát hat ponttal, így a mér

kőzést 68–58ra nyerte a 
PEAC, ám a vereség ellenére 
a játékosedző nem elégedet
len az eredménnyel.

– Elégedettek vagyunk a 
mostani teljesítménnyel. Én 
még sajnos a bokasérülésem 
miatt nem tudtam játszani, 
kell még kéthárom hét, hogy 
rendbe jöjjön – kezdte Va

laczkay Gábor. – Sima győ
zelemmel kezdtük az évet 
múlt héten Dunaújvárosban, 
és készültünk arra, hogy itt 
is szoros eredményt érünk 
el. Ez pedig sikerült, mert a 
szünetben még vezettünk 
négy ponttal, a védekezé
sünk is jó volt, szóval nagy 
meglepetés a mai eredmény. 
Többnyire az a probléma, 
hogy kevesen vagyunk, de a 
fiatalok, akik lehetőséghez 
jutottak, tisztességgel helyt
álltak, jól játszottak – tette 
hozzá. Q D. B.

Kevésen múlott az érdi lányok sikere

Bosnyák Tamásék (fehérben) kikaptak, de nem elégedetlenek 
 (fotó: Domonkos Bálint)
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Sző , fon,  
nem takács
Megújul a Kézművesklub: idén a népszerű, interneten, 
tévében terjedő modern technikákról visszatérnek a ha-
gyományosakhoz. Csak egyszerű eszközökkel, minden-
ki számára elérhető anyagokkal dolgoznak, így ez nem 
költséges hobbi, ám pénz helyett az idejét, szívét-lelkét 
adja bele a készítője.

Szövés, kötés, horgolás, 
hímzés. Nagyanyáink még 
az anyatejjel szívták maguk-
ba, a lányaik azonban kézi-
munka helyett fúrni és bar-
kácsolni tanultak – tanulnak 
a (poli)technika órákon. Fel-
nőtt több generáció, amelyik 
gépi kötésű pulóvert hord, és 
stoppolás helyett kidobja a 
lyukas zoknit, és kénytelen-
kelletlen varr csak fel egy 
gombot. Ugyanakkor sokan 
érdeklődnek ma is a régi asz-
szonyok tudománya, a kézi-

munka iránt, és szerencsére 
van még hol megtanulni, 
gyakorolni – ha nem is az is-
kolában, hanem a Kézmű-
vesklubban, amit Tamaská-
né Jakab Margit vezet. Min-
den harmadik szombaton 
délelőtt tíz órától az Enikő u. 
2/B. alatti műhelyben várja 
azokat a felnőtteket és gye-
rekeket, akik érdeklődnek a 
különféle textiltechnikák 
iránt.

– Idén megújulunk: vissza-
térünk azokhoz a technikák-

hoz, amelyeket nagyanyáink 
is használtak. Az utóbbi idő-
ben sokféle modern, az újsá-
gokban, televízióban, inter-
neten látott kézműves tech-
nikával ismerkedtünk meg 
együtt, és úgy gondolom, ér-
demes lenne most visszatér-
ni a hagyományokhoz – 
mondta az idei első klubfog-
lalkozáson Margit.

– Mindazok jelentkezését 
várjuk, akár gyerekeket is a 
szüleikkel, akik bármilyen 
textiltechnika – patchwork, 
hímzés, horgolás, kötés – 
iránt érdeklődnek, és ked-
vük lenne az elkészült mun-
káikat másoknak is megmu-
tatni – mondta az iparmű-
vész, aki a klubtagokkal épp 
zoknit kötött.

– Ez is egy régi, hagyomá-
nyos technika. Otthon ki-ki 
felkészült, itt átadjuk egy-
másnak a tudásunkat, a kri-
tikus részeknél összedug-
juk a fejünket, eldöntjük, 
hogy a többféle, régi leírás-
ból melyiket válasszuk, 
majd megint csak otthon fe-
jezzük be a darabot. A kö-

vetkező találkozó témája 
más lesz: február 17-én saját 
magunk által készített szö-
vőeszközzel fogunk dolgoz-
ni. Bemutatjuk, hogy kar-
tonpapír vagy épp egy irat-
tartó segítségével is tudunk 
szőni, nem kell hozzá drága 
felszerelés – mutatta Ta-
maskáné a kartonpapírból 
készített szövőkereteket, 
hangsúlyozva: csak olyan 
technikák kerülnek teríték-
re, amit bárki alkalmazhat 
otthon, nem kell hozzá sem 
különleges eszköz, sem 
anyagszükséglet.

– A témát közösen választ-
juk, lényeg, hogy érdekesnek 
találjuk, hagyományos tech-
nika legyen, és ne kerüljön 
pénzbe – tette hozzá az ipar-
művész. Természetesen fi-
gyelembe veszik az ünnepe-
ket is: március 24-én például 
viasszal írókázott tojást ké-
szítenek a klubtagok.

– Minden érdeklődőt szíve-
sen látunk, csak az a kéré-
sünk, hogy aki újonnan jön, 
telefonáljon előtte a 06-30-
213-1209-es számon, hogy 

tudjuk, hány résztvevőre 
számíthatunk. Nem jó egyéb-
ként, ha túl sokan vagyunk: 
tíznél több embernek már 
nem lehet rendesen segíteni 
– jegyezte meg Margit. 

Aki eljön, az rendszerint 
nem egyetlen alkalommal te-
szi, hanem itt is ragad. 

– Szerettem volna szőni. 
Eljöttem egyszer egy szom-
baton, amikor pont a horgo-
lás volt a téma. Megláttam a 
szövőkereteket, és azt mond-
tam magamban, nekem itt a 
helyem – mondta a nyugdíjas 
Rózsika, aki három éve jár a 
klubba.

– Tudtam, hogy van ez a 
lehetőség, de sokáig a mun-
kám, illetve a kisebb gyere-
keim miatt nem jutottam el a 
klubba. Két és fél éve jöttem 
először, és amikor csak le-
het, itt vagyok. A klubban 
tanultam meg szőni, horgol-
ni és a patchwork technikát 
is. Amit egyikünk tud, a má-
siknak átadja – mondta Szil-
via, hozzátéve: itt mindig 
kap az ember inspirációt.

QQ ÁdÁm K.

Készülnek a zoknik, öt-öt kötőtűvel

Irattartó alapon táskát szőhetünk


