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„Már gyerekként beleszerettünk a természet csodáiba”
Interjú dr. Kállayné Szerényi Júliával, a Pest Megye Környezetvédelméért Díj kitüntetettjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 4. szám    2018. január 31.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Tél i tárlat – a mesterré válás lehetősége
Aki évről évre figyelemmel kíséri a 

Téli tárlatokat, az most megállapít-
hatja, hogy a kezdetektől jelen lévő 
művészek mellett új és új arcok, új és 
új tehetségek bukkannak föl, folya-
matosságában is időről időre meg-
újítva a térség művészeti életéről 
bennünk élő képet. És már régen nem 
csak helyi alkotók bemutatkozási le-
hetősége ez, hiszen a most félszáz 
művet kiállító ötven alkotó Érden kí-
vül Százhalombattát, Tárnokot, Tö-
rökbálintot, Sóskutat, Pusztazámort 
és Diósdot képviseli. A területi és 
korosztályi változatosságnál is lé-
nyegesebb az a műfaji gazdagság, 
amit a kiállított alkotások mutatnak: 
festményekből, grafikákból, szob-
rokból és iparművészeti alkotások-
ból áll össze az anyag. A megnyitó-
hoz illő hangulatról a már-már a Ga-
léria rendszeres közreműködőjévé 
váló Dresch Mihály szaxofonművész 
gondoskodott. A tárlat február 17-ig 
látogatható vasárnap és hétfő kivéte-
lével 10–18 óráig. n 9. oldal

Elutasítják a Soros-tervet

Érd Megyei Jogú Város közgyűlése elutasítja a Soros-
tervet és azt a törekvést, hogy a magyar parlamentet 
és a kormányt megkerülve, a magyar emberek akara-
tával szemben hazánkban is megszervezzék a beván-
dorlást. Közgyűlési összefoglaló.  n 6. oldal

Betegágy vagy óvoda?

Járhat-e a beteg gyerek óvodába? Tartsam otthon 
„egy kis náthával”, akkor is, ha nincs láza? Mikor men-
jek orvoshoz, és kell-e igazolás ahhoz, hogy a gyó-
gyult gyermek újra közösségbe járhasson? Ezekre a 
kérdésekre kerestük a választ.  n 18. oldal

Fáradtan is hetet rúgtak

Felkészülési mérkőzésén 7–1-es győzelmet aratott az 
Érdi VSE a Tököl VSK ellen. A játékosok a martfűi edző-
tábor utáni két hétben kapják a legnagyobb terhe-
lést, így kissé fáradtan léptek pályára, Kelemen Patrik 
azért mesterhármast lőtt.  n 22. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Tov ábbra is átlagon felül teljesít a szakrendelő
Az országos átlagnál magasabb a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény szakmai színvonala a tavalyi 
évi beszámoló szerint, ezt a páciensek visszajelzései is 
alátámasztották, akik főleg a Rehabilitációs Osztályt 
dicsérték. Persze itt sem minden rózsaszínű és voltak, 
akik kritikával éltek, ők a munkatársak stílusára, az 
elérhetőségre, illetve a hosszú várakozási időre panasz-
kodtak. Ez utóbbit a szakemberhiány okozza, amelyet 
folyamatosan igyekszik orvosolni a szakmai vezetés. 

A Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény je-
lenleg is hazánk egyik leg-
szélesebb spektrummal ren-
delkező járóbeteg-szakellá-
tó intézménye. Összesen 35-
féle szakorvosi rendelés mű-
ködtetésére van engedélye. 
A korábban szünetelő rende-
lések közül 2017-ben sikerült 
újraindítani az angiológiát, 
azonban szakorvoshiány mi-
att a gyermek-neurológia és 
az addiktológia működteté-
sét továbbra is kénytelenek 
szüneteltetni. Annak ellené-
re, hogy elegendő szakorvos 
van a fül-orr-gégészeten, a 
betegek igénye miatt Kovács 
főorvos asszony rendelései 
túlzsúfoltak maradtak, elő-
fordul két-három órás vára-
kozási idő. Orvoshiány miatt 
2017-ben sem sikerült megol-
dani a 2. bőrgyógyászati 
rendelés újraindítását, és a 
szemészet is csak kisebb 
óraszámban tudott rendelni. 
Továbbra is gondot jelent az 
intézmény számára a nőgyó-
gyászok hiánya, ahol az 
egyik kolléga váratlan halá-
la növelte a szakorvoshi-
ányt. Változatlanul problé-
mát jelent a szájsebészet 
túlterheltsége, ugyanis ilyen 
szakrendelés Budapest és 
Dunaújváros között csak Ér-
den van. A nem szakorvosi 
rendelés közül szakemberhi-
ány miatt szünetelt tavaly a 
logopédiai ellátás.

2017-ben a járóbeteg-szak-
ellátás keretében, a labora-
tóriumi vizsgálatokat is fi-
gyelembe véve, 325 503 or-
vos-beteg találkozás történt. 
Ez 4,1%-kal kevesebb, mint 
az előző évi adat. Ennek a 
jelenségnek főleg az az oka, 
hogy 2017-ben két orvos el-
hunyt, egy pedig külföldre 
távozott. Az ő állásukat csak 
részben sikerült betölteni. A 
fogászati szakellátás forgal-
ma azonban tovább nőtt, 8,1 
százalékkal. A három fogá-
szati szakrendelésen (fog-
szabályozás, fogászati rönt-
gen és szájsebészet) össze-
sen 15 982 beteget láttak el, 
a 2016. évi 14 817 beteggel 
szemben. 

Az egynapos sebészeten 
2017-ben 1460 beteget ope-

ráltak meg, az osztály teljes 
kihasználtsággal működik. 
A legtöbben tavaly is szürke-
hályogműtétre érkeztek. A 
második legjelentősebb cso-
portot az ortopédia és kézse-
bészeti beavatkozásokat 
igénybe vevők jelentették, de 
fontos volt az általános sebé-
szeti és a fül-orr-gégészeti 
profil is. A szolgáltatást a 
jövőben szeretnénk bővíteni 

nőgyógyászati és urológiai 
területtel.

A rehabilitációs osztályon 
a járóbeteg-ellátás kereté-
ben 26 845 orvos-beteg, ill. 
szakdolgozó-beteg találko-
zás alkalmával összesen 
80 263 beavatkozást végez-
tek tavaly. A rehabilitációs 
osztályon új terápiás mód-
szereket vezettek be, amik 
nagyon kedveltek a betegek 
körében. Ezek közül a nyi-
rokmasszázst a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapke-
zelő finanszírozza, a lökés-
hullám-terápia viszont nem 
szerepel a közfinanszírozott 

beavatkozások között, ezért 
a betegeknek fizetniük kell 
érte. 

A kúraszerű infúziós rész-
legen 314 beteg részesült in-
fúziós kúrában, akik össze-
sen 1487 kezelést kaptak. 
2017-ben a foglalkozás-
egészségügyi szakrendelé-
sen 3484 munkaalkalmassá-
gi vizsgálat történt. A sport-
orvosi rendelés óraszámát 
pedig az önkormányzat en-
gedélyével heti 8 órára emel-
ték. A rendelésen 3383 fő al-
kalmassági vizsgálatát vé-
geztek el, ami 13,5%-kal  
több, mint az előző évi adat. 
Ezenkívül 61 alkalmi vizs-
gálatra – Balaton-átúszás 
előtt – és a Bozsik-program 
keretében pedig 642 óvodás 

alkalmassági vizsgálatra 
került sor. A rendelőn kívüli 
gyermekvizsgálatok száma 
megközelíti a kétezer-ötszá-
zat. A korábban sok panaszt 
okozó őszi és a télvégi zsú-
foltságot részben az alkal-
massági vizsgálatok üteme-
zésével, részben a külső 
helyszíneken végzett vizsgá-
latok bevezetésével sikerült 
megszüntetni. A vizsgált 
sportolóknak több mint  
85%-a volt érdi és Érd kör-
nyéki lakos.

Folytatódott a tavalyi év-
ben az ÁNTSZ által koordi-
nált mammográfiai szűrés. 

Az első és második behívás 
után a megjelenési arány 
34% volt, ugyanakkor ered-
ményes, mivel 14 esetben di-
agnosztizáltak panaszmen-
tes hölgyeknél rosszindula-
tú melldaganatot. 

A Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény diagnosz-
tikus egységei az átlagos 
rendelőintézeti színvonalnál 
jobban felszereltek, és külö-
nösen a laboratórium az, ami 
igen széles vizsgálati palettá-
val rendelkezik. Az önkor-
mányzat által biztosított 30 
millió forintos műszeralap 
segítségével a készülékekre 
így megköthető teljes körű 
garancia megteremtette a 
röntgen osztály biztonságos 
működésének feltételét.

Az érdi rendelő nagy gon-
dot fordít a higiéniára, ta-
valy 26 alkalommal végeztek 
ellenőrzést az osztályokon, 
amelynek során 17 mikrobi-
ológiai és 10 vérnyomkimu-
tató vizsgálat történt. Ennek 
köszönhetően mind az akut 
szövődmények, mind pedig a 
sebfertőzések aránya igen 
alacsony volt intézetükben. 
Az influenzajárvány miatt 
intézkedési tervet készítet-
tek, ezzel sikerült megelőzni 
a betegség dolgozók közötti 
terjedését. A legionella fer-
tőzések kiküszöbölésére ha-
vonta hősokkot végeznek a 

v íz vezeték rendszerben, 
amelynek eredményességét 
laboratóriumi vizsgálatok-
kal igazolják. 

A munkatársak fluktuá-
ciója az intézetben az orszá-
gos átlag alatt van. Tavaly 22 
fő távozott, akiknek a több-
ségét sikerült pótolni, mert 
23 új dolgozót vettek fel. Az 
orvosok közül két fő PhD mi-
nősítéssel rendelkezik. A 
nem orvos egészségügyi dol-
gozók között 4 diplomás ápo-
ló és 9 egyéb felsőfokú vég-
zettségű van. Az utóbbiak 
megoszlása 1 biológus, 1 ké-
mikus, 2 pszichológus és 5 
főiskolai végzettségű gyógy-
tornász. A védőnői tevékeny-
séget 26 főiskolát végzett vé-
dőnő látja el. Az intézmény 

vezetésében, valamint a gaz-
dasági szervezetben 4 egye-
temi és 3 főiskolai végzettsé-
gű munkatárs dolgozik. 

A Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény 
küldetésének tekinti, hogy 
az ellátási terület önkor-
mányzataival együttműköd-
ve segítse a betegek testi-lel-
ki egészségének megőrzé-
sét. Ennek jegyében az in-
tézmény munkatársai részt 
vesznek minden olyan társa-
dalmi eseményen, aminek 
bármilyen egészségügyi vo-
natkozása van. 

QQ Nyilas HajNalka

Tavaly több mint 325 ezer orvos-beteg találkozó történt a szakrendelőben
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A t ermészet vonzásában
Már gimnazistaként elkötelezte magát a környezetvéde-
lem mellett. Ma a Vörösmarty Mihály Gimnázium bioló-
gia-kémia szakos tanáraként koordinálja a diákok mun-
káját és az iskola kertjének fejlesztését. Kétgyermekes 
anya, aki a tanítás és a tudományos munka mellett a 
város természeti értékeinek megóvása érdekében ön-
kéntes szerepet is vállal. Dr. Kállayné Szerényi Júlia 
tevékenysége elismeréseként tavaly év végén Pest Me-
gye Környezetvédelméért Díjban részesült.

n  Bálint Edit

– Abban a gimnázium-
ban tanult, ahol az édesapja, 
Szerényi Gábor legendás  
biológiatanárnak számított, 
majd a nyomdokaiba lépett. 
Hogyan élte meg mindezt?

– Mindenképpen megha-
tározó volt számomra, hogy 
a szüleim is ebben a gimná-
ziumban tanítottak. Bioló-
gia-kémia szakos tanárok 
voltak mindketten, de tudo-
mányos munkával is foglal-
koztak. Édesanyám antro-
pológiával, édesapám pedig 
növény- és állattannal. Egy 
ilyen közegben nevelkedve 
szinte nem is történhetett 
másként, mint hogy már gye-
rekként beleszerettünk a 
természet csodáiba. Rend-
szeresen jártunk kirándul-
ni, táborozni és gyakorlati-
lag „összenőttünk” a termé-
szettel. Mindez rengeteg se-
gítséget jelentett a saját ér-
vényesülésünkben, sőt még 
ma is nagyon sokat számít, 
mert a legfontosabb kérdése-
ket, szakmai problémákat 
mindig megvitatjuk családi 
körben és segítjük egymás 
munkáját. Édesapám a mai 
napig elkísér a terepgyakor-
latokra, sőt az általa elindí-
tott, legendás biológustábort 
is közösen szervezzük.

– Tervezte, hogy a diplo-
ma után visszajön a Vörös-
martyba tanítani?

– Előbb a biológus kutató 
szakot végeztem el az egye-
temen, botanikus vagyok. A 
kutatási területem a löszve-
getáció tanulmányozása 
volt. Mivel nagyon szeretek 
kísérletezni, az utolsó évben 
felvettem a biológia-kémia 
tanárszakot is, egyéni tan-
renddel, így egy évvel ké-
sőbb biológia-kémia szakos 
pedagógusi diplomát is sze-

reztem. Ezzel lehetőségem 
nyílt a kutatásra és a taní-
tásra is. Négy éven keresztül 
ösztöndíjas botanikus dok-
toranduszként dolgoztam az 
egyetemen, de miután csalá-
dot alapítottam és megszü-
lettek a gyerekek, fiatal 
anyaként jobban megfelelt 
egy, az otthonunkhoz köze-
lebbi munkahely. Az egyete-
men is szerettem tanítani és 
szívesen tartottam gyakor-
latokat, ezért örültem, hogy 
pedagógusként jöhettem 
vissza az egykori iskolámba. 
A tanításban az a jó, hogy a 
kutatási tapasztalatokat is 
kiválóan alkalmazhatom az 
oktatásban, és az új ismere-
teket azonnal közvetíthetem 
a diákoknak. A két irány te-
hát nem kizárja, sokkal in-
kább erősíti és fejleszti egy-
mást. Különösen akkor, ha 
érdeklődők a gyerekek, hi-
szen a kutatómunka soha 
nem lehet öncélú, akkor van 
értelme, ha az új eredménye-
ket van kivel megosztani. 

– Vajon a diákok is értéke-
lik az efféle ismeretszerzést?

–  Inkább úgy fogalmaz-
nék, hogy a gyerekek rop-
pant szívesen járnak kirán-
dulni, élvezik a biológustá-
bor minden percét, örömmel 
vállalják az állatházban az 
állatok gondozását és szíve-
sen dolgoznak a gimnázium 
kertjében, ha látják, hogy én 
is szívesen foglalkozom 
ezekkel. Sőt, ők maguk is 
rengeteg új ötlettel állnak 
elő. Jó példa erre az állathá-
zunk új, akváriumi részle-
gének kialakítása. Egy ka-
posvári tanulmányi ver-
senyt követő beszélgetésen 
kerültek szóba kipusztulás 
szélén álló halfajok. Diákja-
ink kezdeményezésére 2016-
ban csatlakoztunk két, a ki-
halás szélére sodródott, Me-
xikóból származó, magas-

hegyi fogaspontyfaj te-
nyésztésének a programjá-
hoz. Azóta, az adott tenyész-
tési technológia szerint dol-
gozva eredményesen szapo-
rítjuk iskolánkban a ritka 
fogaspontyokat. A sikeren 
felbuzdulva a fiatalabb diá-
kok tarisznya-, garnéla- és 
legyezőfarkú rákok, vala-
mint pézsmateknős tartásá-
nak is megteremtették a fel-
tételeit. A diákok nagyon 
kreatívak, a fejlesztéseket is 
maguk tervezik és maguk 
oldják meg, felosztva egymás 
között a feladatokat. Az ál-
latgondozó szakkör mellett 
van természetjáró szakkö-
rünk, a már említett bioló-
gustábor, és vezetek egy, a 
gimnázium kertjének gondo-
zását végző szakkört is. Az 
iskolapark fejlesztését nyolc-
kilenc évvel ezelőtt, amikor 
pedagógusként idekerültem, 
jómagam kezdtem el. 

– Milyen növények talál-
hatóak ebben a kertben?

– Meglehetősen nag y, 
több mint egyhektárnyi te-
rületről van szó, amelynek 
egy részét „készen kaptam” 
hiszen a fásítását már akkor 
megkezdték, amikor az isko-
la ideköltözött. A legöregebb 
fákat – platánokat, török mo-
gyorót, ezüstfenyőket –  az 
1960-as évek elején ültették, 
ezért ezekhez igazodva ala-
kult kert. Cserjesorokat tele-
pítettünk, bővítettük a fa- és 
a lágyszárú állományt, így 
ma már az öreg fák és az új 
telepítések park jellegű ker-
tet alkotnak. Az a lényeg, 
hogy egy olyan nyitvatermő, 
illetve lombhullató fásszárú 
g yűjteményünk leg yen, 
amely lefedi a tananyagot, 
ugyanakkor reprezentálja is 
hazánk növényvilágát. A 
kert északi oldalán már az 
összes fontos nyitvatermő 
faj megtalálható. Most ala-
kítjuk ki a lombhullató fajok 
gyűjteményét olyan őshonos 
erdei fajokból, amelyek jól 
bírják a gyűrődést városi kö-
rülmények között is. Ültet-
tünk juharokat, kőriseket, 
molyhos tölgyet, gyertyánt, 
bükköt. A sok színes évelő 
lágyszárú egy részét otthon-
ról hoztam, más részét szü-

lők adományozták. A fák alá 
erdei vadvirágokat telepítet-
tünk. Nem titkoltan az a cé-
lunk, hogy a kert igazi arbo-
rétummá váljon, valamennyi 
növény névtáblát is kapjon, 
hogy a diákok nézegessék, 
esetleg megjegyezzék és ké-
sőbb bárhol felismerjék őket. 
A park segít az oktatásban 
is, ha például a nyitvatermő-
ket tanítom, csak kime-
gyünk az osztállyal a kertbe, 
és nem a tankönyv ábráiból, 
hanem élő példányokról, 
testközelben ismerkedhet-
nek meg velük a tanulók.

– Nemcsak a növény-, ha-
nem az állatvilága is gaz-
dag. Milyen állatok élnek a 
kertben?

– Több mint 30 madárfajt 
figyeltünk meg a kertben. A 
téli időszakban történő gon-
dozásuk, rendszeres eteté-
sük, itatásuk a diákok fel-
adata, akik ezt a közösségi 
szolgálat keretében látják el. 
A denevérek védelme érde-
kében denevérodúkat is ki-
helyeztünk. A madárbarát 
kert címet 2012-ben kaptuk 
meg. A kert ízeltlábúvilága 
is gazdag. A sportpályák 
melletti, napsütéses, száraz 
területen sokféle boglárka-
lepke, sáska- és szöcskefaj 
él, köztük védett fajok, pél-
dául a sisakos sáska, ezen-
kívül gyakori a szintén vé-
dett szongáriai és pokoli 
cselőpók is. Az érdi Vörös-
marty gimnázium 2016-ban 
ökoiskola lett, amely cím 

egyfelől elismerést jelent, 
másfelől viszont kötelezett-
ségekkel is jár. Tavasszal 
egy biokonyhakertet alakí-
tunk ki fűszernövényekkel 
és zöldségfélékkel, amely 
tovább színesíti, gazdagítja 
az iskolakert növényvilágát. 
A locsolást csapadékvíz 
gyűjtésével oldjuk meg. Fel-
adatunk a tavaly átadott új 
tornaterem építését követő 
kertrendezés is, bár ennek 
nagy részét még az ősszel 
sikerült megvalósítani.

– Oroszlánrészt vállalt a 
Fundoklia-völgy botanikai 
feltárásában és népszerűsí-
tésében. Miként látott hoz-
zá?

– Több mint egy évtized-
del ezelőtt vettem fel a kap-
csolatot az Érdi Környezet-
védő Egyesülettel, amikor 
Bartos Csilla volt a vezetője. 
Ekkor került – immár sokad-
szorra – középpontba a Fun-
doklia ügye. Nagy probléma 
volt, hogy noha folyamato-
san kitakarították, rövid 
időn belül újra meg újra meg-
telt szeméttel. Az önkor-
mányzat egyik elkötelezett 
hivatali munkatársával, 
Nagy Annamáriával sokat 
jártunk ki a völgybe és ak-
kor fogalmazódott meg ben-
nünk, hogy ideje lenne vég-
leg megoldani a sorsát, hi-
szen még a szemétkupacok 
ellenére is rengeteg értékes 
faj élt benne! Az egyesület 
munkatársai, de főként Bar-
tos Csilla, aki rengeteg mun-

„Már gyerekként beleszerettünk a természet csodáiba”
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kát ölt a pályázatok megírá-
sába, valamint Czabai Ba-
lázs, elkötelezett környezet-
védő heroikus munkát vé-
geztek. Az összes létező és 
nem létező kapcsolataikat 
megmozgatták, hogy min-
denki ott legyen a Fundoklia 
nagytakarításain. Hatal-
mas, szervezetek közötti és 
lakossági összefogással 
2009-ben végre sikerült tel-
jesen  kitakarítani a terüle-
tet. Megterveztem a tanös-
vény útvonalát, elkészítet-
tem a táblák szövegét, és az 
önkormányzat anyagi támo-
gatásával még annak az esz-
tendőnek a végén át is adtuk 
Érd első tanösvényét, amely 
az amortizáció és a szándé-
kos rombolások dacára ma 
is áll. Tavaly a Pest Megyei 
Értéktár túra előtt ismét 
csak az önkormányzat anya-
gi ráfordításával sikerült 
megújítani. Kijavították az 
elöregedett lépcsőket, korlá-
tokat, és újakra cserélték a 
fakuló táblákat. Fontos volt 
a völgy bejáratánál a világí-
tás megoldása is, zsákutcák 
kialakítása, valamint a terü-
let kősáncokkal történő leha-
tárolása, mert az illegális 
szemetelők ma már nem me-
hetnek be észrevétlenül és 
könnyen erre a területre. Bár 
ellentmondásnak tűnik, de a 
terület beépítésének fokozó-
dása kedvezően hatott a 
völgy megóvására, mert így 
már nem számít annyira fél-
reeső területnek. A környé-
ken élőknek is fontos lett, 
hogy tiszta, szép környezet-
ben éljenek, így jobban odafi-
gyelnek a védelmére. Ezzel 
együtt a polgárőrség is sze-
repet vállal megóvásában, 
gyakran járőröznek arrafelé. 

– Az önök munkájának 
köszönhető, hogy egyre töb-
ben felfedezik és értékelik a 
város természeti kincsét.

–  A Fundoklia-völgy óriá-
si értéknek számít, hiszen 
annyira különlegesek a ter-
mészeti adottságai. A meleg 
délies lejtők és egy karnyúj-
tásnyira tőle a mély árnyé-
kos völgy, egészen más mik-
rovilág. Az eddigi kutatások 
ellenére folyamatosan, szin-
te minden évben új értékes 
fajokra bukkanunk, például 
az ízeltlábúak közül. A gim-
názium egyik korábbi tanu-
lója, Molnár Balázs, aki 
ugyancsak biológus lett, a 
Fundoklia ízeltlábúvilágá-
ból írta a szakdolgozatát. 
Olyan fokozottan védett rit-
kaságokat sikerült megta-
lálnia, mint az óriás keresz-
tespók és a rablópille. Bát-

ran kijelenthetjük: hihetet-
len értékeket rejt ez a völgy 
és még mindig vannak felfe-
dezésre váró kincsei!

– A Fundoklia kincseire 
írásos anyagokban is fel-
hívta az érdiek figyelmét. 
Miről szólnak  ezek a tanul-
mányok?

– Még a kétezres években 
megtörtént a terület teljes 
botanikai felmérése és állat-
világának feltárása, elkészí-
tettem a völgy élőhelytérké-
pét. Az eredményeket szak-
cikkek és egy hatástanul-
mány tartalmazza a legrész-
letesebben. Ezek kivonata 
az a legfontosabb informá-
ciókat összegző leporelló, 
amit az érdeklődők kezébe 
adunk, amikor végigvezet-
jük őket a tanösvényen. Na-
gyon fontos megemlíteni, 
hogy a Fundoklia-völgynek 
felbecsülhetetlen régészeti 

értékei is vannak, ami a te-
rület hihetetlen összetettsé-
gét mutatja.

– Ön is vállal szakvezetést 
a tanösvényen? 

– Ha ráérek, természete-
sen mindig szívesen megyek 
és örülök, hogy vannak visz-
szatérő csoportok is. Nagyon 
jó érzés számomra, ha az 
őszintén érdeklődő embe-
rekkel járhatjuk körbe ezt a 
nagyszerű területet. Talán 
május közepétől június köze-
péig a legszebb a völgy, ami-
kor a tarka virágszőnyeg fe-
lett valósággal úszik az ár-
valányhaj tömege, a forró 
nyári hónapokban ugyanis 
kiszáradnak a gyepek. Au-
gusztus végén azonban is-
mét érdemes időt szánni a 
bejárására, mert megjelen-
nek a kora ősszel nyíló fajok, 

így a fokozottan védett ma-
gyar gurgolya, a védett szür-
kés ördögszem, vetővirág.

Amikor a Fundoklia-völgy 
feltárását elkezdtük, az Érd 
TV is tevékenyen részt vett 
az anyagok dokumentálásá-
ban. Szegedi Levente opera-
tőrrel és Czabai Balázzsal 
rengeteg felvételt készítet-
tünk a Beliczay-szigeten, a 
Kakukk-hegyen, a Fundok-
lia területén, a Czabai kert-
ben és a Druzsin házaspár 
egyedülálló pozsgásgyűjte-
ményében, de időhiány miatt 
ezekből eddig csak két isme-
retterjesztő film, a Beliczay-
sziget és a Fundoklia-völgy 
élővilágát bemutató termé-
szetfilm készült el. A többi 
anyag még raktáron vár fel-
dolgozásra. A filmek azért 
nagyon értékesek és fonto-
sak, mert azok is élvezhetik 
a látványt és juthatnak fon-
tos információkhoz, akik 
nem érnek rá kimenni oda, 

vagy esetleg bármilyen ok-
ból nem képesek részt venni 
a kirándulásokon. Ezért úgy 
vélem, a többi film elkészíté-
se még olyan feladat, amit 
feltétlenül pótolnunk kell.

– Említette, hogy a taní-
tás mellett a kutatást sem 
adta fel. Milyen területen 
dolgozik?

–  Amikor a szakdolgoza-
tomat írtam, szívem szerint 
a Zemplénbe indultam vol-
na, mert oda sokat jártunk 
táborozni is, de csak olyan 
terület feltárására vállal-
kozhattam, ahová könnyen 
és gyakran ki tudok menni, 
hiszen folyamatos terep-
munkát igényel a növényzet 
felmérése. Így esett a vá-
lasztás Érd Duna-parti ré-
szére, a Kakukk-hegyre és 
környékére. Gyakorlatilag 

feltáratlan terület volt és 
meglepően értékesnek bizo-
nyult. Egyedülálló növény-
világa miatt országos véde-
lemre javasoltam és nagy 
örömömre a terület 2007-
ben országosan védetté vált. 
Az első önálló kutatási mun-
kám a Kakukk-hegy volt, 
majd a Sánc-hegy és a kör-
nyező löszterületek követ-
keztek. Utóbbiak, hasonlóan 
a Kakukk-hegyhez, párat-
lan természeti értékek. Az 
európai uniós csatlakozá-
sunk kapcsán került sor az 
ország természetes vegetá-
ciójának teljes állapotfelmé-
résére. Ennek keretében 
kaptam megbízást az Észak-
Mezőföld flóra- és élőhely-
térképezésére, amely több 
évig tartott és megint sok 
meglepetést hozott a tudo-
mány számára. Legértéke-
sebbnek közel százhúsz, új, 
természetközeli állapotú 
lösznövényzetfolt bizonyult. 

Ez azért érdekes, mert az 
Észak-Mezőföld alapvetően 
mezőgazdasági terület és 
mégis hihetetlen kincsek, 
például a fokozottan védett 
gyapjas csűdfű, borzas 
macskamenta legnagyobb 
hazai állományai kerültek 
elő a kis löszfragmentumok-
ból. Az adatok elemzése 
sokváltozatos matematikai 
statisztikai módszerekkel 
történt, az eredmények pe-
dig további szukcessziós 
vizsgálatok alapját jelentik. 
Igyekszem naprakész ma-
radni, éppen február végén 
utazom Debrecenbe a „XII. 
Aktuális Flóra- és Vegetáció-
kutatás a Kárpát-medencé-
ben” konferenciára, ahova 
egy poszterrel jelentkeztem.

– A terepmunka azonban 
nem egy-két napos feladat. 
Sok türelmet követel?

– Nagyon sokat. Ami a kí-
vülállóknak könnyed sétál-
gatásnak tűnhet, az nagy fi-
gyelmet, pontosságot és je-
lentős fizikai teljesítményt 
igénylő terepmunka, főleg 
30–40 fokos nyári melegben, 
50–60 fokos löszlejtőn! Ráa-
dásul a löszgyepek első, leg-
gazdagabb aszpektusa má-
jus közepétől július közepéig 
tart, aztán a száraz időszak-
ban „pihen” a növényzet. Te-
hát nagyon kell iparkodni, 
hogy az optimális állapot 
fennmaradásáig befejezzem 
a felmérést, különben egy 
évet kell várni a következő 
alkalomra! Előfordult, hogy 
meg kellett beszélnem a 
pásztorral, ne hajtsa már rá 
a marhákat a távolabbi gye-
pekre, mert mindent lelegel-
nek, összetaposnak, mielőtt 
végeznék a munkámmal! 

– Hogyan készül fel, mit 
visz magával, amikor terep-
munkára indul?

– Először is – főként a da-
razsak és a leégés veszélye 
miatt – jól be kell öltözni. 
Nyáron is hosszúnadrágot, 
hosszúujjú inget veszek fel és 
elmaradhatatlan kellék a 
szalmakalap, napszemüveg. 
Nélkülözhetetlen egy megfe-
lelő minőségű légi fotó, mert 
némi rutinnal annak alapján 
el lehet különíteni a különbö-
ző növényzeti foltokat. Mióta 
van GPS, könnyebb a munka, 
pontosan lehet rögzíteni ada-
tokat és később a számítógé-
pes adatfeldolgozás is egy-
szerűbb. Az új módszereket, 
számítógépes programokat 
folyamatosan tanulnom kell, 
mert ezek könnyítik meg 
vagy teszik gyorsabbá az ér-
tékelést. A tanításnak azt 
köszönhetem, hogy nem fe-
lejtem el a több ezer növény-
fajt, hiszen amikor a gyere-
kekkel kirándulok, újra meg 
újra fel kell idéznem a neve-
ket, mert sokszor kérdeznek. 

– A biológiát illetően va-
jon folytatódik-e a családi 
hagyomány?

– A nagyobbik lányom ki-
lencedikes, ő orvosi pályára 
készül, a kisebbik hatodi-
kos. Mindketten itt tanul-
nak még a gimnáziumban. A 
férjem kutatóvegyész. A 
gyermekeink akarva-aka-
ratlanul is belenőttek ebbe a 
világba, hiszen ahogyan ko-
rábban jómagam, ők is 
rendszeresen részt vesznek 
a kirándulásokon, a bioló-
gustáborba is velem jönnek 
és a családdal is gyakran 
túrázunk.   

Dr. Kállayné Szerényi Júlia T. Mészáros Andrástól vette át a Pest Megye Környezetvédelméért Díjat ta-
valy decemberben  (Fotó: Boros Sándor)
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Érd  közgyűlése elutasítja a Soros-tervet
Idén először tartott ülést Érd Megyei Jogú Város köz-
gyűlése, amely 15 napirendi pontot tárgyalt. Az ülésen 
többek között módosították az önkormányzati tulajdon-
ban lévő gazdasági társaságok alapító okiratait, aminek 
értelmében a cégek pénzügyi kiadásait szabályozta a 
képviselő-testület. A jövőben 25 millió forintos értékha-
tárig dönthet az ügyvezető, 25 és 50 millió forint között a 
polgármester jóváhagyása szükséges, 50 millió forint 
felett pedig a közgyűlés mint tulajdonos dönt a leendő 
szerződésekről és kötelezettségvállalásokról.

T. Mészáros András pol-
gármester a közgyűlést kö-
vetően az Érdi Újság kérdé-
sére elmondta, a módosítást 
az indokolta, hogy például 
az Érdi Sport Kft.-nél rövid 
időn belül egy nagyon nagy 
beruházás veszi kezdetét, 
mivel elnyerték a TAO-tá-
mogatást a kézilabda-edző-
csarnok építésére mintegy 
2 milliárd forint értékben, 
ami önmagában is indokol-
ja a nagyobb körültekintést. 
Az Érdi Városfejlesztési 
Kft. pedig szintén óriási be-
ruházásokat fog végezni, 
hisz a Modern Városok 
programmal összefüggő 
magasépítési munkákat 
mind ők bonyolítják, amire 
mintegy 22 milliárd forintos 
keretösszeg áll rendelke-
zésre.

Leköszönő főigazgató
Alig egy hét múlva, febru-

ár 1-jével veszi át az intéz-
ményvezetői teendőket Bá-
rány Zsolt a rendelőintéze-
tet mintegy 10 éven át veze-
tő és a hónap végén nyugdíj-
ba vonuló Kőszegi Gábor 
főigazgatótól. A csütörtöki 
közgyűlésen egyhangúlag 
támogatták a képviselők 
Bárány Zsolt 5 évre szóló 
kinevezését. A közgazdász 
végzettségű szakember az 
ülésen elmondta, hogy 21 
éve dolgozik az egészség-
ügyben vezető beosztásban, 
és 2009 óta él Érden család-
jával. Úgy nyilatkozott: leg-
alább 6 hónap kell ahhoz, 
hogy átlássa, min változtat-
na a jelenlegi működéshez 
képest. T. Mészáros András 
polgármester az ülésen 
megköszönte a nyugdíjba 
vonuló főigazgató 10 éves 
munkáját, méltatta Kőszegi 
Gábor tevékenységét, amit 
Érd egészségügyéért tett. 
Mint mondta: Érd nagyon 
sokat köszönhet ennek a 10 
évnek, bővítették a szak-
rendelőt, új diagnosztikai 
eszközökkel szerelték fel, 
és előkészítették a régi 
szakrendelői rész teljes fel-
újítását.

4 milliárdos  
támogatás

A képviselők módosították 
a 2017. évi költségvetést: Pu-
lai Edina (Jobbik), a pénz-
ügyi és költségvetési bizott-
ság elnöke arról tájékozta-
tott, hogy a módosítást töb-
bek között az a két örömteli 
esemény indokolta, hogy ta-

valy decemberben megérke-
zett a 4,2 milliárd forintos 
támogatás az Ófalu–Duna 
parti gyógy-, sport- és kultu-
rális turisztikai beruházás-
ra, valamint a Velencei úti 
szabadidőközpont és szál-
láshely létrehozására irá-
nyuló programokra.

A közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta az Érdi Városfej-
lesztési és Szolgáltató Kft., 
valamint az Érdi Városi Te-
levízió és Kulturális Szolgál-
tató Közhasznú Nonprofit 
Kft. 2018. évi üzleti tervét, 
valamint a Dr. Romics Lász-
ló Egészségügyi Intézmény, 
a Polgármesteri Hivatal, a 

környezetvédelmi bizottság 
és a sportbizottság 2017. évi 
beszámolóit.

Elutasítják  
a Soros-tervet

Érd Megyei Jogú Város 
közgyűlése elutasítja a So-
ros-tervet és azt a törekvést, 
hogy bevándorlóországgá 
változtassák Magyarorszá-
got. Az elfogadott határozat 
szerint Érd elutasítja, hogy a 
magyar parlamentet és a 
kormányt megkerülve, a ma-
gyar emberek akaratával 
szemben hazánkban is meg-
szervezzék a bevándorlást. 
A döntést közel másfél órás 
vita előzte meg. Hárman – 
Csőzik László (20-30 Egye-
sület), Szűcs Gábor (MSZP), 

Csornainé Romhányi Ju-
dit (Együtt) – a voksolásnál 
kikapcsolta a szavazógépet, 
Havasi Márta (DK) nemmel 
szavazott. A Fidesz–KDNP 
képviselői, valamint Pulai 
Edina (Jobbik) támogatta az 
előterjesztést.

Az előterjesztés szövege 
szerint Érd polgármestere 
sok más magyar település 
vezetőjével együtt aggoda-
lommal figyeli a Soros-terv-
vel kapcsolatos, Brüsszelből 
érkező híreket, amelyek sze-
rint Soros György beván-
dorlásszervező irodákat 
akar nyitni a magyar vidéki 
városokban, és több száz-

ezer dollárt osztott és oszt 
szét, hogy megerősítse vidé-
ki hálózatát.

A közel 90 perces vita so-
rán T. Mészáros András pol-
gármester aláhúzta: azok-
kal ért egyet, akik meg akar-
ják állítani a tömeges beván-
dorlást. A városvezető rea-
gált arra is, hogy Csőzik 
László felszólalásában azt 
mondta: testidegen, hogy 
egy megyei jogú város pol-
gármestere ilyen előterjesz-
tést akarjon tárgyalni.

– Ami történik, az nem a 
parlamentben, hanem az or-
szág valamelyik településén 
történik. Ahhoz nekünk 
nincs közünk, hogy mi törté-
nik a városunkban? – tette 
fel a kérdést a polgármester, 
majd cáfolta a baloldali kép-

viselők állítását, miszerint 
nincs Soros-terv. Azt kérte, 
hogy akik ezen a vélemé-
nyen vannak, tájékozódja-
nak.

– Magyarországon van-
nak olyan civil szervezetek, 
amelyek egyetértenek azzal, 
hogy azokat az embereket, 
akik eljutottak a határain-
kig – legálisan, vagy illegáli-
san –, be kell fogadnunk. 
Ezek a szervezetek financiá-
lis szempontból Soros 
Györgyhöz köthetőek, aki-
nek, mint tudjuk, olyan el-
képzelései vannak, hogy be-
vándorlókat telepít Magyar-
országra. A probléma az, 

hogy ezek a szervezetek vé-
leményformáló erővel ren-
delkeznek és megpróbálják 
megfélemlíteni a magyar 
embereket, akiknek adott 
esetben a bevándorlásról 
más a véleménye. Azt remé-
lem, hogy eljön az idő, ami-
kor már nem lehet a magyar 
embereket megfélemlíteni. 
Ahhoz, hogy ez bekövetkez-
hessen, cselekednünk kell. 
El kell mondani, hogy mi ezt 
nem akarjuk, ezt szolgálja 
ez az előterjesztést – fogal-
mazott T. Mészáros András. 
A közgyűlésnek egyértelmű-
vé kell tennie, hogy nem kér 
Soros György bevándorlás-
szervező irodáiból, ez nem 
párt-, hanem várospolitikai 
kérdés – összegzett a döntés 
után a polgármester.

Pulai Edina (Jobbik) támo-
gatta a javaslatot, és úgy ér-
velt, hogy az érdiek közül – 
függetlenül a pártpolitikától 
– sokan gondolják úgy, hogy 
nem kérnek a gazdasági be-
vándorlókból.

– Napi szinten találkozom 
nagyon sok emberrel, akik a 
téma kapcsán szimpátiától 
és vallástól függetlenül soha 
nem mondták, hogy be kéne 
fogadnunk a bevándorlókat, 
ezért én az érdi emberek és 
a saját magam nevében is 
támogatni tudom az előter-
jesztést – húzta alá Pulai 
Edina.

QQ BNYH
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Eli ndult a hazugságcunami
Nincs működő dögkút Érden – jelentette ki a polgármes
ter múlt szerdai sajtótájékoztatóján, egy hamis híresz
teléssel kapcsolatban. T. Mészáros András úgy fogalma
zott: a városban elindult a hazugságcunami. A városve
zető ismertette a Polgármesteri Hivatal tavalyi tevé
kenységét érintő beszámolót is.

Elkészült a beszámoló a 
Polgármesteri Hivatal 2017. 
évi tevékenységéről. T. Mé-
száros András polgármes-
ter a dokumentumból idé-
zett pár számadatot a hiva-
tal működésére vonatkozó-
an, és hangsúlyozta: látha-
tó, hogy a hatósági munká-
ra szükség van.

– Ami a közgyűlést illeti, 
2017-ben 16 ülést tartott a 
képviselő-testület, ebből 11 
volt a munkaterv szerinti, 
öt pedig a rendkívüli, és 
egy pluszmeghallgatást is 
tartottunk. 37 önkormány-
zati rendeletet hoztunk 
vagy módosítottunk, és 337 
határozat született. Az ön-
kormányzat az elmúlt esz-
tendőben 23 pályázatot 
nyert el, a Modern Városok 
program pályázatait is be-

leértve – tette hozzá T. Mé-
száros András.

A polgármester beszá-
molt arról is, hogy ismeret-
lenek megrongálták és eltá-
volították egy harminc éve 
lezárt dögkút fedelét, majd 
egy közösségi oldalon köz-
zétették azt a hamis infor-
mációt, hogy a város újra-
nyitotta a dögkutat.

– A hatóságokat felké-
rem, hogy vizsgálják ki az 
esetet. Az illetékeseket 
megkérem arra is, hogy de-
rítsék fel, hogyan alakult a 
volt dögkutak sorsa az el-
múlt évtizedekben. Fel kell 
számolni ezeknek még a 
nyomait is, hogy soha töb-
bet ne történhessen ilyen 
aljas dolog, és senki ne hí-
resztelhessen a fentihez 
hasonló rémhíreket – 

hangsúlyozta T. Mészáros 
András.

– Egyébként is elindult a 
városban a hazugságcuna-
mi: Vágó Sebestyén, Pest 
megye 1. számú választóke-
rületének jobbikos ország-
gyűlési képviselőjelöltje 
olyan kérdéseket tett fel 
nyílt levélben dr. Aradszki 
Andrásnak, amelyeket ő 
pontosabban meg tudna vá-
laszolni, hiszen 2015-ben a 
Jobbik még ott tüntetett a 
menekültek érdekében az 
iraki nagykövetség előtt – 
mondta T. Mészáros And-
rás, hozzátéve: Tóbiás Jó-
zsef, a baloldal jelöltje nem-
rég úgy nyilatkozott, hogy 
Érden 2006 óta nem történt 
semmi, holott a városveze-
tés hetente új programok-
ról fejlesztésekről, esemé-
nyekről számol be.

– Vaknak vagy hazugnak 
kell lenni ahhoz, hogy vala-
ki azt állítsa: Érden nem 
történt semmi az elmúlt 
időszakban – zárta szavait 
a polgármester.  n Á. K.

Jönnek az új kamerák
Hamarosan indulhat az új térfigyelő kamerák telepí
tése, mivel a rendszerhez kapcsolódó optikai kábelek 
kiépítése a végéhez közeledik. A programban a régi 
kamerákat is korszerűre cserélik.

A Modern Városok prog-
ram támogatásából kiépülő 
új rendszerben 143 szoftve-
res okoskamera működik 
majd Érden, 118 helyen. 
Mint T. Mészáros András 
elmondta, a város bevezető 
útjainál rend-
számfelisme-
rő kamerákat 
telepítenek – 
összesen 41 
darabot. Isko-
láknál, óvo-
dáknál, köz-
épületeknél, 
parkolókban 
és a forgalma-
sabb keresz-
teződéseknél 
úg ynevezett 
PTZ Dome 
k a m e r á k a t 
helyeznek el – 
ezek optikája forgatható és 
dönthető is.

T. Mészáros András el-
mondta: a rendszámfelis-
merő kamerák összekötte-
tésben állnak majd a rend-
őrségi adatbázissal, így 
azonnal kiszűrhetőek a kö-
rözött, lopott járművek. 

– Az évekkel ezelőtt telepí-
tett 29 analóg kamerát is le-
cseréljük, így az egész vá-
rost modern eszközökkel fi-
gyelik majd – mondta a pol-
gármester, aki azzal zárta 
szavait: a 24 órában működő 

térfelügyeleti központot a 
közterület-felügyeletnél ala-
kítják ki, és a rendőrségen is 
létrehoznak egy állomást. 

A kamerák meglévő osz-
lopokra kerülnek fel, közte-
rületen mindössze húsz 
oszlopot kell állítani.

Qn ÁdÁm K.

A külterületen élők biztonságáért
Megyeszerte kiemelt figyelmet fordít a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság a nehezen megközelíthető külterületeken, tanyá-
kon élőkre – különösen az idős, egyedül élő emberekre –, akik a 
hideg időben fokozott veszélynek vannak kitéve.
A rendőrök a helyi mezőőrökkel és közterület-felügyelőkkel 
rendszeresen, visszatérően bejárják azokat az általuk ismert kül-
területi helyeket, ahol egyedülálló, idős emberek élnek. A rend-
őrök azt ellenőrzik, hogy az ott élők biztonsággal el tudják-e 
látni magukat korukra és egészségi állapotukra tekintettel, külö-
nös figyelemmel a hideg időjárásban jelentkező veszélyekre. 
Amennyiben az ellenőrzések során a rendőrök segítséget igény-
lő személlyel találkoznak, soron kívül megteszik a szükséges in-
tézkedéseket, és jelzéssel élnek az illetékes önkormányzatok, 
szociális ellátást biztosító intézmények felé.

Előzetesben az érdi gépkocsifeltörő
Ahogy arról korábban hírt adtunk, az Érdi Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályán indult eljárás J. Renátó érdi lakos ellen lopás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A nyomozás adatai szerint a 24 éves férfi 2018. január 21-én éjjel 
egy érdi utcában leparkolt gépkocsi oldalablakát kővel betörte, 
majd annak utasteréből egy rádiót és egy GPS-készüléket tulaj-
donított el. Cselekménye közben megzavarták, így a lopott tár-
gyakat eldobva gyalogosan elmenekült. Az érdi járőrök a bűn-
cselekmény bejelentését követően fél órán belül, a helyszíntől 
pár száz méterre fogták el a férfit, akit előállítottak az Érdi Rend-
őrkapitányságra.
Az eljárás során a nyomozók megállapították, hogy J. Renátó 
egy 2018. január 20-án éjjel történt lopással is összefüggésbe 
hozható.
A férfit kihallgatását követően őrizetbe vették és előterjesztést 
tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet a 
Budaörsi Járásbíróság 2018. január 23-án elrendelt.
 Forrás: police.hu

KéK hírEK

Térségi egészségügyi fejlesztések
Az egészségügy a kormány 
számára kiemelten fontos, 
ezért is indult tavaly a több 
száz milliárd forintból meg
valósuló Egészséges Buda
pest Program – mondta dr. 
Aradszki András ország
gyűlési képviselő (Fidesz–
KDNP) múlt csütörtökön a 
törökbálinti tüdőkórház
ban tartott sajtótájékozta
tón. Az intézményben még 
idén új épületet adnak át.

Az elmúlt években szerte 
az országban 500 milliárd 
forint értékben korszerűsí-
tették a kórházakat, orvosi 
rendelőket – hangsúlyozta a 
térség országgyűlési képvi-
selője, energiaügyért felelős 
államtitkár. Hozzátette: 
most Budapest és a központi 
régió négymillió lakosa 
egészségügyi ellátásának 
javítása a feladat, ezt szol-
gálja a nagyszabású prog-
ram. Ennek keretében fede-
zik a Törökbálinti Tüdő-
gyógyintézet új épületének 
416 millió forintba kerülő 
felszerelését.

Az országgyűlési képvise-
lő kitért az érdi egészség-
ügyi fejlesztésekre is. Emlé-
keztetett, hogy nyolc házior-
vosi rendelőből hét megújult, 
és az utolsó esetében is elin-
dult a közbeszerzési eljárás. 

Nagy sikernek nevezte a 
szakrendelő korszerűsítését, 
amely két ütemben valósul 
meg, uniós forrásból, illetve 
a Modern Városok program-
ban. Aradszki András meg-
említette: a tárnoki orvosi 
rendelő felújítására szintén 
szükség van, és kiemelte, 
hogy hamarosan vadonatúj 
centrumkórház épül a 11. ke-
rületben, amely az érdi térsé-
get is kiszolgálja majd.

– A 2017-es költségvetési 
évben 40 milliárd forintot 
különített el a kormány a bu-
dapesti és Pest megyei kór-
házi fejlesztésekre: ebből 
21,7 milliárd forintot költünk 
orvostechnológiai beruhá-

zásokra, 18,3 milliárd forin-
tot pedig az építészeti terve-
zés megkezdésére. E forrá-
sok mellett 16 budapesti és 
főváros környéki szakrende-
lő, ezen belül 2 városi kórház 
járóbeteg-ellátásának fej-
lesztésére, illetve kialakítá-
sára 42,6 milliárd forintot 
fordítunk. Jelentős lépések 
előtt áll a Törökbálinti Tüdő-
gyógyintézet, amely idén 
több mint 800 millió forintot 
fordíthat fejlesztésre. Ennek 
része a következő években 
mintegy 1,5 milliárd forint-
ból megvalósuló fejlesztés 
megtervezése is – húzta alá 
dr. Aradszki András.

Qn NYH

Dr. Aradszki András nagy sikernek nevezte az érdi szakrendelő kor-
szerűsítését, amely két ütemben valósul meg

Az elöregedett analóg kamerákat lecserélik, 
így az egész várost modern eszközökkel figye-
lik majd



OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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Érdeklődjön az alábbi telefonszámokon.
Telephely: Ercsi, Rákóczi F. u. 122.
Rendelés: +36-30/241-1509

+36-30/939-0441

EladóTűzifa Ercsi
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Keményfa konyhakészen: 32.000 Ft/em3+ szállítás
Akác konyhakészen: 35.000 Ft/em3 + szállítás
Éger félkemény konyhakész: 28.000 Ft/em3 + szállítás
Akciós deszka tűzifa: 25.000 Ft/em3 + szállítás

Ugyanezen fák 2m-es rönkben:
2500 Ft/em3 engedménnyel!

Kamion tételbenméterfa akciós áron rendelhető!
Mennyiségi ésminőségi garanciát vállalunk.

Áraink az áfát tartalmazzák. Áraink visszavonásig érvényesek.
Akcióink a készlet erejéig tart.

Hirdetésekkel
kapcsolatban várjuk
érdeklődését az

szerkesztoseg.erdiujsag
@maraton.hu

e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.
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For málódó közösségi arculat
Formálódik a parkvárosi közösségi ház arculata, az 
idei, bizonyos esetekben még csak körvonalazódó elkép-
zelések azt mutatják, hogy a programok alakítóinak és 
a környéken élőknek az elképzelési jó eséllyel találkoz-
nak majd.

Azt már az indulás utáni 
hetekben is lehetett látni, 
hogy elsősorban a gyere-
kekre, a családokra számí-
tanak, nem volt kétséges, 
hogy ez lesz a profil leg-
hangsúlyosabb eleme. Meg-
erősíti ezt Barakonyi-Tóth 
Viktória, az intézmény ve-
zetője, s hozzá is teszi rög-
tön, hogy heti kétszer két 
alkalommal lesz, illetve 
már van is például Ringató 
és Kerekítő a legkisebbek-
nek, de beindul szerdánként 
az ovis torna. A foglalkozá-
sokon kívül koncertek és 
más produkciók is várják 
majd a gyerekeket, legköze-
lebb februárban, a Tücsök-
szabi Farsangi móka című 
interaktív gyerekkoncert. 
De a nagyon népszerű baba-
színházi előadások is szere-
pelnek a tervek között. 

Nem véletlen, hogy szinte 
ilyen magától értetődően 
alakult ki a közösségi ház 
irányvonala, hiszen a kis-

gyerekes családok nem 
könnyen jutnak el egy-egy 
programra a városközpont-
ba. De hasonló okból kedvel-
ték meg hamar az új intéz-
ményt az idősebb korosz-
tály tagjai, nekik sem kö-
zömbös, hogy a fél városon 
át kell buszozniuk egy-egy 
érdekesebb program kedvé-
ért, például a meridián tor-
nára, ami már itt is elérhető, 
nem csak a „Szepesben”. De 
szerveznek nekik szeni-
ortornát és lesz örömtánc 
ötven felettieknek.

A legnehezebb a munká-
ban aktív, hajszolt életet élő 
felnőtt korosztály számára 
kínálni olyan programot, 
amire érdemesnek tartanak 
áldozni kevés szabadidejük-
ből. Szerveződnek-alakul-
nak a nyelvi beszélgetőklu-
bok, amelyek egyszerre kí-
nálnak hasznosítható tu-
dást és társasági együttlé-
tet. Érdeklődésre tarthat 
számon az elképzelések kö-

zött szereplő ökofilmklub, 
amelyen környezetvédelem-
mel kapcsolatos műveket 
vetítenének és vitatnának 
meg. Az egészséges élet-
módhoz kapcsolódik a ter-
vezett, jobb híján öko-bio 
workshop névre keresztelt 
rendezvény, ahol a témához 
tartozó előadásokkal, ta-
nácsadásokkal, termékek-
kel találkozhatnak az ér-
deklődők.

S akkor egy konkrét aján-
lat, amire szinte biztos, 
hogy érdemes időt szakíta-
ni: február 18-án Kércz Ti-
bor fotóművész tart vetített 
képes előadást. Most bemu-
tatandó képeit nem akárhol 
készítette, az Antarktiszon 
járt egy fotószafarin, felvé-
telei és élményei tehát igazi 
csemegének számítanak.

Ha már képek, akkor kiál-
lítás! A közösségi ház nagy 
falfelületeire szinte kíván-
koznak a művészi alkotá-
sok, ezért a Képzőművészek 
Érdi Köre rendezhet majd 
havi rendszerességgel tár-
latokat, folyamatos bemu-
tatkozási lehetőséget nyújt-
va az alkotóknak.

QQ -y-

A közös emlékezet összetartó erő
A magyar kultúra mi magunk vagyunk – hangzott el 
minap egy ünnepi beszédben. A tételt a magyar kultúra 
napja alkalmából sorjázó programok igazolják különbö-
ző módon, a városi könyvtárban rendezett est – Molnár 
Krisztina Rita író, költő és Sinha Róbert gitárművész –  
fényesen.

Lehet-e plasztikusabb ki-
fejezése, meghatározása a 
magyar kultúrának, hogy 
az indiai származású ma-
gyar gitárművész, a XIX. 
századi osztrák születésű, 
de magát magyarnak való 
virtuóz – Mertz János Gás-
pár (Johann Kaspar Mertz) 
–  darabját játszotta első-
ként, azt a Magyar fantázia 
című művet, amellyel egy 
korabeli nemzetközi gitár-
versenyen első díjat nyert. 
Sinha Róbert úgy tartja ma-
gát a magyar kultúra része-
sének, hogy őrzi gyökereit 
is. Azt gondolja erről, hogy 
ahhoz, hogy tudjuk, merre 
tartunk, azt is tudnunk kell, 
hogy honnan jöttünk. Egy 
nemzet számára az egyik 
legfontosabb összetartó erő 
a közös emlékezet. Ennek 
pedig meghatározó eleme a 
– tágabb értelemben is vett 
– kultúra. „Magyarország 

és India egyaránt nagysze-
rű hagyományokkal és ősi 
kultúrával rendelkezik és 
igazán szerencsésnek ér-
zem magam, hogy mindket-
tőnek a részese lehetek” – 
vallja az est hangulatát játé-
kával ünnepivé tevő gitár-
művész.

Szinte azt lehet mondani, 
ezeknek a kultúra napi 
programoknak közös neve-
zője Arany János, mint attól 
a bizonyos kályhától, úgy 
indul tőle szinte minden elő-
adó, szerző, ami persze kö-
szönhető a még ható kétszáz 
éves évfordulónak s annak 
is persze, hogy Arany való-
ban kiemelkedő és megke-
rülhetetlen óriása a magyar 
irodalomnak, a baj az lenne, 
ha hatása nem érződne az 
utódok munkáiban, gondola-
taiban. Ha például mindaz, 
amit a balladáról általa tud-
nunk kell, nem épülne bele a 

kortárs költőnő e műfajban 
írt versébe. De beépül, mi 
több kiváltja ugyanazt a 
borzongást, ami a „mester” 
darabjainak olvasásakor 
járja át az embert. 

A költőnő amúgy is kedve-
li a feszes formákat, a klasz-
szikus verstani alakzatokat, 
a kimunkált, kidolgozott, fi-
nomra csiszolt szerkezete-
ket. Egy interjúban válaszol-

ta a kérdésre, hogy költő-
ként mesternek vagy va-
rázslónak tartja-e magát: 
varázslónak, aki tudja a 
mesterséget. 

Folyamatosságot és ösz-
szetartozást teremtett, 
ahogy a mai magyar költő 
Kosztolányiról, Osváth Er-
nőről, Krúdyról szól versei-
ben kijelöli szinte az utat a 
mai valóságot jelentő témá-

kig, Molnár Krisztina Rita 
esetében például napjaink 
szegénységéig, a kivándor-
lásig. Noha meggyőződése, 
hogy a költőnek nem bari-
kádharcosnak kell lennie, 
de felelősséggel tartozik, ha 
másnak nem, saját lelkiis-
meretének. 

És költészetével az olva-
sóknak, hiszen a vers segít 
élni… Q (mnp)

Varázslók és mesterek. Molnár Krisztina Rita író, költő és Sinha Róbert gitárművész

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

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

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
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Árnyékolók
A-tól Z-ig
akciós áron!

Mindenre van
megoldásunk!
Kérje ajánlatunkat!
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

A m esterré válás lehetősége
Csoportos tárlatot rendez-
ni hálás feladat, a közön-
ségsiker biztosított, külö-
nösen, ha egy település 
vonzáskörzetének éves 
képzőművészeti sereg-
szemléjéről van szó, ami-
lyen az érdi Téli tárlat. Az 
Érdi Galériában rendezett 
kiállítás megnyitóján ott 
volt dr. Aradszki András 
államtitkár, országgyűlési 
képviselő és T. Mészáros 
András polgármester is.

Aki évről évre figyelem-
mel kíséri a Téli tárlatokat – 
a kezdetek talán az 1990-es 
évek közepéig nyúlnak visz-
sza, az akkor volt X–Art 
Egyesület kezdeményezte 
ezt a lehetőséget, emlékezte-
tett Kéri Mihály festőmű-
vész, a galéria vezetője, a 
kiállítás rendezője –, az 
most megállapíthatja, hogy a 
kezdetektől jelen lévő művé-
szek mellett új és új arcok, új 
és új tehetségek bukkannak 
föl, folyamatosságában is 
időről időre megújítva a tér-
ség művészeti életéről ben-
nünk élő képet. És már régen 
nem csak helyi alkotok be-
mutatkozási lehetősége ez, 
hiszen a most félszáz művet 
kiállító ötven alkotó Érden 
kívül Százhalombattát, Tár-
nokot, Törökbálintot, Sósku-
tat, Pusztazámort és Diósdot 
képviseli.

A területi és korosztályi 
változatosságnál is lényege-
sebb az a műfaji gazdagság, 
amit a kiállított alkotások 
mutatnak: festményekből, 
grafikákból, szobrokból és 
iparművészeti alkotásokból 
áll össze az anyag. Erre utalt 
megnyitójában Balázs Sán-
dor művészeti író is, amikor 

azt mondta: „nehéz olyan kö-
zös vezérfonalat találni egy 
ilyen csoportos tárlat eseté-
ben, amely a kiállított mun-
kák mindegyikére igaz. 
Olyan fonalat, amely össze-
fűzi őket, amely, ha mozdul, 
moccan minden hozzá tarto-
zó munka, moccan, miként a 
pókháló, ha mozdul a pók”.

Utalt aztán arra a szak-
mai vélekedésre, miszerint 
manapság a vászonra ké-
szült képek kompozíciós be-
állításai szinte minden eset-
ben egyfajta művészettörté-
neti idézetként értelmezhe-
tők, ahogy ez igaz lehet 
egyéb képzőművészeti mű-
nemekre is. Úgy vagyunk 
hát kortársak, kor-szerűek, 
hogy kissé a múltba kapasz-
kodunk, onnan nézünk jele-
nünkbe, mert, ha akarjuk, 
ha nem, mindannyian tanít-
ványok vagyunk. Ám min-
den valamirevaló tanítvány 
sorsa és egyben kötelessége, 
hogy legjobb igyekezete sze-
rint maga is mesterré le-
gyen. Mert minden képzőmű-

vészeti műfajnak vannak ta-
nítható, megtanulható és 
kötelezően megtanulandó 
szabályai, de vannak csak 
az adott alkotóra jellemző 
összetevői is az alkotói fo-
lyamatnak. Az originális 
művészet itt kezdődik vala-
hol, a saját út megtalálásá-
nál, ami a mesterré válás le-
hetőségét kínálja.

Egy csoportos tárlat – 
mondta még Balázs Sándor 
– különböző világok találko-
zási színhelye, a művekben 
megnyilatkozó életérzések 
sokfélesége, a különbözés 
igénye, a változatosság ter-
mészetes jelenség, hiszen ki-
ki őrzi a maga művészi iden-
titását, ki-ki saját mentalitá-
sa, habitusa szerint, közvet-
lenebbül avagy bonyolultabb 
áttételeken keresztül, eset-
leg régi módszereket, meg-
közelítéseket újra felfedezve 
tesz tanúságot arról, hogy 
miképpen őrzi a múltat, mi-
képpen van jelen a mában. 
Látványos emlékezet, tudás 
és egyéni gondolat, képzelet 
szőtte ezeket a műveket, 
amelyek így együtt színes, 
izgalmas összképet mutat-
nak. Különböző kép- és for-
mavilágok terelődnek egy-
be, noha a megjelenítés mód-
ja eltérő, a természetelvű 
ábrázolástól a lírai abszt-
rakción át az expresszív, 
akár metafizikus dimenziók 
feltárásáig – állapította meg 
a művészeti szakember, 
majd ezt a sokszínűséget 
egy-egy személyre szabott 
gondolattal világította meg. 

A megnyitóhoz illő hangu-
latról a már-már a galéria 
rendszeres közreműködőjé-
vé váló Dresch Mihály sza-
xofonművész gondoskodott.

A tárlat február 17-ig láto-
gatható, vasárnap és hétfő 
kivételével 10–18 óráig.

QQ M. Nagy

Kéri Mihály festőművész, a galéria vezetője (b) és Balázs Sándor mű-
vészeti író nyitották meg az idei Téli tárlatot  (Fotó: Boros Sándor)

Jánosi Katalin: Cím nélkül  (Fotó: M. Nagy Péter)



10 | 2018. január 31. |    ajánló

Ha örökbe fogadná 
Asztrát vagy Ellát, 
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

Asztra 2 év körüli, kedves, kis-kö-
zepesre nőtt, békés kutyus, ivarta-
lanított szuka. Más kutyákkal jól 
megfér, emberekkel is barátságos, 
eleinte kicsit félénk. Talált kutya-
ként került a gondozásunkba, be-
kerülése óta sokkal nyugodtabb 
és magabiztosabb. Kertes házba 
költözne szívesen, egykeként vagy 
akár másik kutya mellé is.

Ella 10 hónap körüli, közepesre 
nőtt, ivartalanított szuka kutyus. Ki-
sebb korában találták az utcán leso-
ványodva, farkaséhesen. Azóta túl 
van az oltásokon, már nem habzsol 
annyira, a többi kutyával általában 
kijön, de időnként akaratos, kiváló 
házőrző. Mozgásigényes, értelmes, 
emberbarát, kertes házban érezné 
jól magát, egy aktív családnál.

A viskó című regény sok 
vitát kiváltó, izgalmasan pro-
vokatív olvasmány. A címben 
is megjelölt házikó tulajdon-
képpen egy metafora a saját 
fájdalmainkból saját magunk 
által épített helyre.

Mackenzie Allen Philips le-
velet kap a rejtélyes Papától, 
aki meghívja őt abba a viskóba, 
amelyhez Mack életének leg-
nagyobb tragédiája kapcso-
lódik. Négy éve történt, hogy 
gyermekeivel kempingezni 
indult. Mikor kettőjük kenuja 
felborult, az apa fuldokló fia 
segítségére sietett, s eközben a 
kislány, Missy eltűnt.  Véráztat-
ta és összeszaggatott kis piros 
ruhácskáját egy elhagyatott 

viskóban találták meg, de sem 
a holttestére, sem bármilyen 
más nyomra nem leltek. Mack 
pedig azóta is önmagát okolja 
a történtekért.

De ki lehet a titokzatos Papa? 
Talán Isten? Hiszen Mack fele-
ségének bensőséges kapcso-
lata van vele, s Papának hívja. 
Vagy esetleg a „katicás gyilkos” 
rossz viccéről lenne szó? Mack 
hosszú vívódás után elmegy 
a viskóba, de csak egy üres és 
elhagyatott kalyiba várja. Ami-
kor azonban csalódottan tá-
vozna, megtörténik a csoda. A 
télből tavasz lesz, a rozoga vis-
kóból barátságos kis rönkház. 
Amikor belép, a Szenthárom-
ság három alakjával találkozik, 

s a regény ezután a szereplők 
között lévő kapcsolatra és pár-
beszédekre fókuszál, amelyek 
által egészen más szemszög-
ből látjuk a Szentháromságot 
és a hit alapvető kérdéseit. 

Ki ez a három titokzatos 
alak? Köztük van-e, és ki a 
Papa? Visszanyeri-e Mack a hi-
tét? Fény derül-e lánya eltűné-
sére? Megbocsát-e magának s 
Istennek?

A viskó című regény izgal-
mas, nagy hatású, egyesek 
szerint sorsfordító erejű olvas-
mány, egy kételyekkel teli em-
ber útkeresése, ám nem teoló-
giai értekezés. 

Megtalálható a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban.

KÖNYV

William Paul Young: A viskó

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

Dr. Somosi Gábor

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

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

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

www.foldrajzimuzeum.hu

orvos

2018. február 27. (kedd) 17.00 óra

Szlovénia rejtett kincsei
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Kön yvtáravatás Érdligeten
Nem mindennapi esemény 

színhelye volt tegnap este 
Csuka Zoltán József Attila-
díjas költő érdligeti háza. 
Több százan jöttek el ide, 
hogy köszöntsék 75. szüle-
tésnapja és műfordítói mun-
kássága 50. évfordulója al-
kalmából. És azért is, hogy 
részesei lehessenek Érdli-
get új könyvtára ünnepélyes 
felavatásának, amelynek 
létrehozója maga a költő 
volt. Az ünnepségen megje-
lent Vitomir Gasparovic, a 
Jugoszláv Szocialista Szö-
vetségi Köztársaság ma-
gyarországi nagykövete, dr. 
Marcali László kulturális 
miniszterhelyettes, Barin-
kai Oszkárné, a Pest megyei 
pártbizottság titkára, dr. 
Csicsay Iván, a megyei ta-
nács elnökhelyettese, Dobo-
zy Imre, a Magyar Írók Szö-
vetségének elnöke, Gustav 
Krklec, a Jugoszláv Írószö-
vetség elnöke, dr. Szeli Ist-
ván, az újvidéki Hungaroló-
giai Intézet igazgatója, vala-
mint a járás és a nagyközség 
vezetői, írók, költők, műfor-
dítók Jugoszláviából, és a 
magyar kulturális élet sok 
más képviselője.

A megjelenteket Ipacs 
László, a Hazafias Népfront 
Érd nagyközségi bizottságá-
nak elnöke üdvözölte, majd 
Csuka Zoltán mondotta el a 
Jószomszédság könyvtára 
megalapításának rövid tör-
ténetét.

– Azt szeretném – mondot-
ta –, hogy ez a könyvtár ne 
legyen üresen kongó emlék-
ház, hanem az ide belépő em-
bereket szüntelenül figyel-
meztesse arra: az egymás-
sal szomszédos népeknek 
békében és szeretetben kell 
élniök. Hiszem, hogy azok, 
akik majd távozásom után 
ezt a könyvtárat áveszik és 
gondozzák, ezt a gondolatot 
fogják ápolni és fenntartani.

A nagyközség lakossága 
nevében Benussi Silvió, Érd 
tanácselnöke mondott kö-
szönetet az írónak.

A könyvtár megtekintése 
után nagyszabású irodalmi 
műsort rendeztek az érdi 
művelődési központban. Itt 
Dobozi Imre és Gustav Krk-
lec méltatta Csuka Zoltán 
munkásságát. A nagysikerű 
műsorban közreműködött 
Bánki Zsuzsa, Berek Kati, 
Dévai Nagy Kamilla, Hor-
váth Ferenc és Keres Emil.

Jószomszédság
Érdliget
Sárd utca 35. Tegnap 

még két lakóházat őrzött 
Borsos Miklós kő Madon-
nája a sok virágú kertben. 
A nagyobbik házra több 
mint három évtizede került 
fel az írás, Napsugár-ház, a 
költőnek az életről vallott 
hitvallásaként: legyen bár-
milyen felhős is az ég, egy-
szer újra előbukkan a nap-
sugár, hogy fényével és me-
legével beragyogja az em-
berek életét. A másik házra 

alig néhány napja szegez-
ték fel Domonkos Béla 
szobrászművész rézdom-
borítását, amely egy nagy, 
nyitott könyvet ábrázol, s 
egyik oldalán szerbül, a 
másikon magyarul olvas-
ható a híres madáchi mon-
dás: Küzdj és bízva bízzál! 
Ez az épület tegnap este 
óta könyvtár. A Jószom-
szédság könyvtára, ame-
lyet Csuka Zoltán költő és 
műfordító alapított s ado-
mányozott az ország legna-
gyobb településének, a 
negyvenháromezer lakosú 
Érdnek. Hogy mi volt indí-
tóoka?

A megőrzött jegyzetfüze-
tek olykor kincseket őriz-
nek: egy gondolat születését, 
formálódását, a valósággá 
válás egy-egy állomását. Az 
újságírónak nincs más dol-
ga, csupán visszaidézni a 
korábbi beszélgetések fel-
jegyzéseit.

1965. április 2.
Csuka Zoltán érdligeti dol-

gozószobája. Az asztal köze-
pén írógép. Jobbról szótá-
rak, jegyzetek, levelek. Bal-
ról Miroszlav Krlezsa: A fe-
hér sas árnyékában című 
regénye horvát nyelven. Mel-
lette a délelőtt kapott József 
Attila-díj.

– Nehéz, nagyon nehéz 
Krlezsa komor, nehézveretű 
sorait magyarra fordítani. A 
horvátok legnagyobb élő írója 
hallatlanul nagy tudású em-
ber. Néha tíz-tizenöt percet is 
meditálok egy-egy mondaton: 

így vagy úgy lenne a leghűsé-
gesebb a fordítás. Mert nem 
csupán a tartalom hűsége a 
fontos, a szavak muzsikája, a 
mű hangulata is. Persze, az 
olvasó mindebből csak a kész 
kötetet látja; az eredeti mű-
vet, a szavak értelmét magya-
rázó tanácsokat adó leveleit 
már nem. Jó lenne mindezt 
egyszer odatárni az emberek 
elé. Az eredeti műveket s ma-
gyar fordításukat. S azokat 
az irodalmi értékű leveleket, 
amelyeket Ivo Andricstól, Mi-
roszláv Krlezsától s másoktól 
kaptam…

Valahogy ilyesformán szü-
letett a gondolat, amely az 
évek múlásával formálódott, 
alakult, kiteljesedett.

1969. november 12.
Szerkesztőségi szoba. Az 

íróasztalon a tegnap kapott 
kitüntetés, a Jugoszláv 
Zászlórend aranykoszorús 
érdemrendje.

– Az eddig lefordított több 
mint hetven kötet arra ösz-
tönöz, hogy valamilyen for-
mában megőrizzem mindezt 
azok számára, akik majdan 
utánam az egy égbolt alatt 
élő népek békés együttmű-
ködése felé vezető útra lép-
nek. Hogy mi lesz ez a for-
ma, még nem tudom, csak 
azt, hogy a dolgozószobám 
már rég kicsi a munkámmal 
kapcsolatos könyvek, leve-
lek s más dokumentumok 
őrzéséhez…

1971. április 3.
Az újvidéki rádió klubja. 

Csuka Zoltán és Fehér Fe-
renc vajdasági költő érdekes 
beszélgetése.

Fehér: Mint mondanál, ha 
megkérdezném, mi életed 
legnagyobb terve?

Csuka: Könyvekben, kéz-
iratokban, levelekben érde-
kes és értékes anyag gyűlt 
össze műfordítói munkássá-
gom évtizedei alatt. Szeret-
ném, ha mindez fennmarad-
na. Ezért rendszeresen gyűj-
töm a Magyarországon meg-
jelent jugoszláv műveket, 
másrészt mindazokat a ma-
gyar könyveket, amelyek Ju-
goszlávia népeinek nyelvén 
jelentek meg. Ugyanakkor a 
vajdasági magyar irodalom 
összes köteteit is egybegyűj-
töm, s az a szándékom, hogy 
a Jószomszédság könyvtá-
rát alapozom meg belőlük 
Érdligeten…

1974. január 30.
Ismét Érdliget. Odafenn. 

Ez a lakóházzal szomszédos 
épületre vonatkozik. Tizen-
két lépcső vezet ajtajához. 

Előbb egy kisebb, majd egy 
nagyobb szoba. Az egyik fa-
lon hatalmas rézdomborítás, 
Borsos Miklós műve. Vele 
szemben jugoszláv festő ma-
gyar huszárt ábrázoló olaj-
képe. És könyvek, könyvek 
mindenütt.

– Mindezt, a két épülettel 
együtt, Érd nagyközség ta-
nácsának ajánlottam fel, el-
lenszolgáltatás nélkül. Az-
zal a feltétellel, hogy ne mú-
zeum legyen, hanem olyan 
közkönyvtár, amelyet Érdli-
get lakossága naponta hasz-
nálhat. Gondolom, erre 
szükség is van, hiszen Érdli-
getnek pillanatnyilag csak 
egy fiókkönyvtára van, az is 
egy kicsi, korszerűtlen helyi-
ségben. Addig pedig hiába 
beszélünk olvasó népről, 
amíg ennek a feltételét meg 
nem teremtettük. A hagyaté-
ki szerződés elkészült. Úgy 
gondolom, némi korrigálás 
után sor kerülhet az aláírás-
ra is…

1975. november 11.
Kevés a hely az érdligeti 

ház nagyszobájában. Itt van 
Dobozi Imre, a Magyar Írók 
Szövetségének főtitkára, 
Hadrovics László profesz-
szor, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja, Piszák 
Imre, a nagyközségi pártbi-
zottság titkára, Benussi Sil-
vió, a nagyközség tanácsá-
nak elnöke és Szekeres Jó-
zsef vb-titkár. Az összejöve-
tel célja: a hagyatéki szerző-
dés ünnepélyes aláírása.

1976. szeptember 22.
Színhely a Kulturális Mi-

nisztérium, néhány perccel 
azután, hogy átvette a Szoci-
alista Magyarországért Ér-
demrendet Pozsgay Imre 
minisztertől.

– A könyvtár, amely az 
idén egy szobával bővült, át-
adásra kész. A legbelső te-
remben saját gyűjtőmunkám 
eredménye, mintegy ezer 
kötet található. Ezeket csak 
helyben olvashatják majd az 
érdeklődők. A középső te-
remben kapott helyet a tulaj-
donképpeni közkönyvtár 
kétezer kötete, amelyet a 
szomszédos népek irodal-
mából állított össze a Kultu-
rális Minisztérium és a me-
gyei tanács. A legelső helyi-
ség pedig a kölcsönző és az 
olvasóterem… Az évtizede 
született gondolat tegnap 
este valósággá vált.

Prukner Pál
Pest Megyei Hírlap,
1976. szeptember 26.

Urbán LászLó – sajtótükör

Csuka Zoltán



12 | 2018. január 31. |    program

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

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS
Felhívjuk kedves látogatóink 
figyelmét, hogy pénztárunk 
nyitvatartási ideje  február 1-jétől a 
következők szerint változik:
Hétfő:  Zárva
Kedd:  8.30–16 óráig
Szerda:  8.30–16 óráig
Csütörtök:  12–19 óráig
Péntek:  Zárva
A pénztári nyitvatartáson kívül az 
előadások előtt 1 órával nyit a 
pénztár!
Megértésüket köszönjük!

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

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák-játékok 
cseréje, vására
Február 10-én, szombaton 9–12 óráig

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

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Erdély felé indultam…
Dr. Nemes Erzsébet fotográfiái
Megtekinthető február hónapban

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

KLUBÉLET
DUNA-ART FOTÓKLUB
Klubnap
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 6-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

KERTBARÁTKÖR
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
KONCERT
Az Alma együttes farsangi koncertje
Jegyek elővételben kaphatók a műve-
lődési központ pénztárában. Belépő 
1900 Ft.
Február 25-én, vasárnap 11 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

PROGRAM
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Február 2-án, pénteken, 9.30 és 10.15 
órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Február 2-án pénteken, 14 órakor
Német társalgási klub
A részvétel ingyenes
Február 6-án, kedden 17.30–18.30 óráig
Senior torna
Február 7-én, szerdán 9 órakor
Kerekítő gyerekfoglalkozás
Február 7-én, szerdán 10.15 és 11 órakor
Szenior Örömtánc
Február 7-én, szerdán 14.30 órakor
Ovis torna
Február 7-én, szerdán 16.15 órakor

ELŐZETES
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
A részvétel ingyenes
Február 13-án kedden 9 órakor

Tücsökszabi Farsangi móka
Interaktív gyerekkoncert
Belépőjegy 750 Ft
Február 18-án, vasárnap 10 órakor

A déli jégvilág csodái
Fotós expedíció az Antarktiszon.
Kércz Tibor fotóművész élménybeszámo-
lóval egybekötött filmvetítése
Február 24-én, szombaton 17 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036

info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között hétfő 
szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szom-
bat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Február 5-én, hétfőn 19 órakor
MÚZEUMBARÁT KÖR
Szlovénia rejtett kincsei
Dr. Somosi Gábor előadása
Február 27-én, kedden 17 órakor
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
Tematikus könyvválogatás
Hunyadi Mátyás születésének 575. és 
magyar királlyá választásának 560. 
évfordulója alkalmából meghirdetett 
Mátyás király-emlékév alkalmából
Február hónapban

KÖNYVBEMUTATÓ
Baka Györgyi: Közeledő érintés
A szerzővel beszélget Baán Tibor költő, 
kritikus
Február 7-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Mackó-nap

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással igény szerint
Február hónapban

VERSENY
Kazinczy – Szép magyar beszéd
5–6. osztályosoknak 13 órakor, 7–8. 
osztályosoknak 15 órakor
Február 7-én, szerdán

ZENEI KÖNYVTÁR
Angol nyelvű társalgási klub
Február 5-én, hétfőn 18 órakor
A Magyar Állami Operaház 
aranykora
Ágai Karola művészete. Előadó Clementis 
Tamás operanagykövet
Február 6-án, kedden 17 órakor

PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁS
Farsang
Február hónapban

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

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

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

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

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

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

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

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

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

KIÁLLÍTÁS
Téli Tárlat 2018
Megtekinthető február17-ig

 

   Február 19.            
a NAPVIRÁG 
zenekar                       
farsangi koncertje 

 

CSIPKERÓZSIKA 

táncmese a VSG 
Kamarabalett előadásában 

 

 Március 19. 

KOLONTOS PALKÓ 
   Benedek Elek meséje nyomán 

 

  Április 16. 
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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 83/90. 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
 TRIO 3 PO 
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:55 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
  Érdi VSE–III.  ker. TVE Pénzügyőr SE  

(A 2017.09. 02-ai mérkőzés ismétlése) 
23:35 Műábránd
23:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10 Híradó
 0:25 Tűzijáték

Január 31., SZErDa
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 84/90. rész
21:00 Szabadulás nélkül
 dokumentumfilm

21:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:10 Fény-kép
 dokumentumfilm 
22:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó
23:10 Tűzijáték

FEBruár 1., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTra
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:05 Sztárportré 136. rész
20:35  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Alba Fehérvár KC 
21:45 Élen állunk  
 sportmagazin
22:15  Kor Kontroll Percek 
22:35 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:05 Mozgás
 sportmagazin
23:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:05 Párbeszéd EXTra
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25   Híradó
 0:40 Tűzijáték

FEBruár 2., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 136. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Székely Kálvária
 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 Szabadulás nélkül
 dokumentumfilm
21:30 Bibliai Szabadegyetem 84/90. rész
22:30 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
23:00   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 23:30 Tűzijáték

FEBruár 4., VaSárnaP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 136. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Székely Kálvária
 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
08.00 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.

Negyvenből5

2018.
02.02.
péntek 18 óra

A fotók nyomtatását támogatta:               MÉDIA Kft. 

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

„Azt kutatom a képalkotás során, ahogy a nagyon is 
valóságos, hétköznapi tárgyak, tárgyrészletek, természeti 
képződmények rendeződnek – rendeztetnek! – össze 
vonalak, színek harmóniájává...” 
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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 közal-
kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: felső tagozaton matemati-
ka tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-

kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 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 határ-
ideje: 2018. február 2. A pályázati 

kiírással kapcsolatosan további infor-

mációt Pintérné Bernyó Piroska nyújt, a 

06-23-365-140-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának mód-
ja: elektronikus úton Pintérné Bernyó 

Piroska részére a gardonyi.erd@gmail.

com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. február 5.

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 lénye-
ges feladatok: a bölcsődei ellátás-
ban részesülő 1–3 éves gyermekek 
szakszerű gondozása, nevelése, 
fejlesztése, napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, emelt 

szintű szakképesítés, csecse-
mő- és kisgyermeknevelő (BA), 
bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekgondozó 
(OKJ), csecsemő- és kisgyer-
meknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó (OKJ), kisgyermekgon-
dozó, -nevelő (OKJ) csecsemő- és 
kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ), csecsemő- és gyermek-
gondozó (OKJ), vagy ezen képesí-
tések valamelyikével rendelkező: 
védőnő, pedagógus, felsőfokú 
szociális alapvégzettségű személy 
vagy gyógypedagógiai asszisztens 
(OKJ) – kizárólag csecsemő- és 
gyermekgondozó (OKJ) képesítés-
sel rendelkező személy esetén;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;

•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat,
•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. február 13. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Galambosné Póder Mária 
nyújt, a 06-23-520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

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

•	 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 meghall-
gatáson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. február 16.

Böl csödei 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

Óvodai nyári zárvatartási rend
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága az 2018/1.(I.18.) 
KÖMÜB határozata alapján az óvodák nyári zárásának rendjét az alábbiak szerint határozta meg:
 Óvodai zárás kezdete Óvodai zárás vége
Érdi Kincses Óvoda 07.02. 07.27.
Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája 07.02. 07.27.
Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája 07.30. 08.24.
Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája 07.16. 08.10.
Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája 07.30. 08.24.
Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája 06.18. 08.24.
Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája 06.18. 08.24.
Érdi Szivárvány Óvoda 07.30. 08.24.
Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája 06.18. 08.24.
Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 06.18. 07.13.
Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 06.18 08.24.
Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája 07.09. 08.03.

Közérdekű tájékoztató

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

SOROS
MILLIÓKAT

TELEPÍTENE BE
AFRIKÁBÓL ÉS
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Két lábú csoki és beszélő puli
Farsangi mulatságot tar-
tottak a Bolyai János Álta-
lános Iskolában január 26-
án, pénteken. A jelmezbált 
az alsó tagozatosok szá-
mára rendezte az iskola 
nevelőtestülete.

A programon a szülők is 
részt vehettek, így kettő óra 
előtt nem sokkal nyüzsgő 
forgataggá változott az isko-
la, ahol katonák és kalózok 
mulattak együtt sárkányok-
kal és hercegnőkkel. A gye-
rekek és szülők által válasz-
tott jelmezek között voltak 
időtálló klasszikusok, mint 
például rendőrök, vámpírok 
és boszorkányok, de szép 
számmal akadtak olyanok 
is, amik a gyerekek aktuális 
érdeklődési köreit mutatták 
meg, így volt, aki minecraft-
nak öltözött, vagy angry 
birdnek, de volt Kylo Ren is a 
Csillagok háborújából. Ezen-
kívül volt még számos na-

gyon ötletes és szépen kivi-
telezett kosztüm, többek kö-
zött pulikutya, hirdetőtábla 
és emeletes torta.

– Mivel az alsósokról, azaz 
elsőtől negyedik osztályos 
tanulókról van szó, akik nem 
nagyon szoktak táncolni, 

ezért rendezzük nekik ezt a 
játékos délutánt. Először fel-
vonulnak a diákok osztá-
lyonként, miközben a zsűri 
értékeli a jelmezeket. Osztá-
lyonként 3–4 gyerek kap 
egy-egy tábla csokoládét, 
tehát nincs első vagy máso-
dik helyezett, csak díjazot-

tak. Amikor ez lezárul, az 
első emeleti termekben a 
gyerekek játékos vetélkedőn 
vesznek részt, ahol különbö-
ző játékokkal szórakoznak, 
mint célbadobás, dobozgurí-
tás vagy pingponglabda-
szállítás. Ezeket a játékokat 

a szülők vezetik, ahol a gye-
rekeknek pontokat kell gyűj-
teniük. Amikor egy nebuló 
végrehajtott egy adott fel-
adatot, akkor kap a menetle-
velébe egy aláírást, mivel 
összesen tizenhat játék van 
az idén, így ennyit kell ösz-
szegyűjteniük, amiket aztán 
az egyik első emeleti terem-
ben tudnak majd beváltani 
cukorkákra, csokoládéra 
vagy egyéb nyalánkságokra 
– nyilatkozta lapunknak a 
rendezvény előtt Novoth 
Klára, az alsós diáktanács 
vezetője.

Egyszóval játszik a lurkó 
és még jutalmat is kap, s 
mindeközben persze nyitva 
volt a büfé, ahol ehettek, 
ihattak a gyerekek és a szü-
lők is. Amikor pedig már ki-
szórakozták magukat, ak-
kor osztályonként tombola-
sorsolás tartottak, ezután 
pedig kihúzták a három fődí-
jat, végül pedig a nem nyer-
tes szelvények tulajdonosai 
között kisorsoltak egy tor-
tát. Azoknak sem kellett ag-
gódni, akik sehol nem nyer-
tek semmit, mert a követke-
ző héten kiosztják köztük a 
pontgyűjtésből megmaradt 
édességeket. 

QQ Meliska Fanni

A diákok osztályonként vonultak fel, miközben a zsűri értékelte a jelmezeket

Nyüzsgő forgataggá változott az iskola

Voltak időtálló klasszikus és napjaink képregényhőseit idéző jelmezek is

Az  avarégetés szabályainak betartására
Tisztelt Érdi Lakosok!

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az ingatlanok, valamint 
a közterületek tisztán tartását, a virágzó kertváros kialakítását és an-
nak fenntartását.
Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét az ingatlanok 
és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladék
kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak be
tartására.
Az érdi lakosok és a városvezetés közös érdeke, hogy városunk élhető 
legyen, erre tekintettel a kert tisztán tartása céljából az avar, illetve a 
kerti hulladék Érd teljes területén az alábbi időpontokban elégethető: 

február 15. és április 30., valamint október 15.  
és november 30. közötti időpontokban. 

Az avar és kerti hulladék égetése során az alábbi tűzvédelmi 
szabályokat szükséges betartani:
•	 Avart és kerti hulladékot legyenek szívesek kizárólag jól kiala-

kított tűzrakó helyen és telken égetni oly módon, hogy az az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása által kár ne keletkezzen,

•	 az avar és a kerti hulladék égetése során ne égessenek kommu-
nális, állati eredetű, valamint ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, 
veszélyes hulladék),

•	 az avar és kerti hulladék égetése során a tűzrakás, valamint a 
tüzelőberendezés elhelyezése során kiemelten figyeljenek, hogy 
az égetés ne jelentsen tűz- vagy robbanásveszélyt, az égetés so-
rán a tüzet, valamint a tüzelőberendezést legyen szívesek őrizni, 
azt őrizetlenül hagyni nem szabad. Amennyiben mégis veszély 
állna fenn, vagy a tűzre továbbiakban nincsen szükség, a tüzet 
azonnal legyenek szívesek eloltani.

•	 annak elkerülése érdekében, hogy az égetés során baleset vagy 
kár keletkezzen, valamint hogy a tűz ne terjedjen tovább annál, 
mint amire szükség van, mindig tartsanak maguknál olyan esz-
közöket vagy felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, a tűz eloltható.

Felhívom továbbá a lakosság figyelmét az avarégetéssel össze
függő tiltó szabályokra:
•	 tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az ezeket megelőző na-

pokon délután 16.00 óra után, valamint abban az esetben, ha az 
illetékes miniszter tűzgyújtási tilalmat rendel el.

•	 tilos továbbá az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák, 
az óvodák és a szociális intézmények 100 méteres körzetében 
munkanapokon 18.00 óra előtt, valamint hitéleti középületek 
esetében a szertartás ideje alatt az avar és kerti hulladék ége-
tése.

•	 Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területen tilos az avar és 
a kerti hulladék égetése, kivéve, ha vírusos, baktériumos, gom-
bás vagy egyéb fertőzések miatt kerül sor az égetésre.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a fentiek megsértése esetén 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megsze-
gésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati 
rendelet alapján bírság kiszabásának van helye.
A bírság összege helyszíni bírság esetén 50 000 Ft-ig terjedhet, il-
letve természetes személy esetén 200 000 Ft-ig, jogi személy esetén 
1 000 000 Ft-ig közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszta és élhető város megteremté-
se, valamint mindannyiunk egészségének megóvása céljából az avar-
égetéssel kapcsolatos előírásokat önként legyenek szívesek betartani. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Közérdekű felhívás
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Cse vapcsicsa, burek és koló
Fergeteges volt a hangulat 
az idei Rác Bálon, amit ha-
gyományosan az Érdi Hor-
vát Nemzetiségi Önkor-
mányzat rendezett a Finta 
Rendezvényházban múlt 
szombaton. A batyus bálon 
felelevenedtek a régi rác 
hagyományok, amelyek 
nemcsak a zenében és a 
táncban, hanem az asztalo-
kon is megjelentek. A leg-
népszerűbb ezúttal is a cse-
vapcsicsa és a burek volt, 
no és persze a koló, vagyis a 
balkáni tánc, amit az is 
megtanult az este, aki  
amúgy nem szeret táncolni.

A rendező Érdi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat 
nagy hangsúlyt fektet a ha-
gyományőrzésre, amit első-
sorban a zenén keresztül 
szerettek volna megmutatni, 
így a korábban jól bevált fel-
sőszentmártoni Podravka-
Bandet hívták vendégül, 
akik a hagyományos horvát 
muzsikán túl igazi lakodal-

mas mulatós zenét is játsza-
nak, garantálva a jó hangu-
latot. A bálon fellépett még a 
Komsije népdalkör Tökölről 
és az érdi Igraj Kolo érdi rác 
hagyományőrző tánccso-
port.

Az ünnepség vendége volt 
dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő és T. 
Mészáros András polgár-
mester, akik szívesen tettek 
eleget a meghívásnak, s üd-
vözölték, hogy az érdi nem-
zetiségek közösséget alkot-
va őrzik hagyományaikat.

– Vízkereszt és hamvazó-
szerda között járunk, itt van 
a farsangi bálok ideje. Sajá-
tos dolog, ha a meghívottak 
úgy kötődnek egy bizonyos 
közösséghez, hogy az a kö-
zösség egy saját történelem-
mel, saját kultúrával és saját 
hagyományokkal rendelke-
ző népcsoport vagy nemzeti-
ség. Színesebbé teszik a ma-

gyar életet, és megmutatják 
a teremtő Isten sokszínű vi-
dámságát – hangsúlyozta 
Aradszki András ünnepi kö-
szöntőjében. 

A bál jellegzetessége, 
hogy a rác hagyományokat 
megtartva igazi balkáni fi-
nomságok is kerülnek az 
asztalokra, így voltak egy-
tálételek, amik jellemzően 

babbal vagy káposztával ké-
szültek, de több asztalnál is 
láttunk csevapcsicsát és bu-
reket. Mint megtudtuk, az 
igazi csevapcsicsa vegyes 
húsból készül és pihentetni 
kell sütés előtt, hogy az ízek 
jól összeérjenek. A burek pe-
dig lehet édes és sós is, de 

jellemzően a horvátok a sós 
verziót készítik; a tölteléke 
lehet túró, de akár hagymán 
pirított marhahús is.

Az esemény persze nem-
csak a gasztronómiáról 
szólt. A 16. Rác bál ezúttal is 
fergeteges hangulatban zaj-
lott, jó társaság, öröm és ön-
feledt ünneplés jellemezte, 
olyannyira, hogy a közös 
táncházban, amiben a ha-
gyományos kolót járták, va-
lamennyi vendéget megtán-
coltattak. 

Weszelovits Istvánné, az 
Érdi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke la-
punknak elmondta, hogy 
nagy öröm számukra, hogy 
ezeken az alkalmakon nem-
csak a horvát nemzetiségű-
ek vesznek részt, hanem 
azok a szimpatizánsok is, 
akik érdeklődnek a horvát 
és rác kultúra iránt vagy 
épp csak egy jót akarnak 
mulatni.  –  Köszönjük a tá-
mogatást az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának, 
mert hozzájárultak, hogy a 
Nemzetiség i Kulturális 
Kezdeményezések pályáza-
ti támogatása által méltó 
módon rendezhessük meg a 
bálunkat – mondta Weszelo-
vits Istvánné.

QQ BNYH

A résztvevőket T. Mészáros András polgármester is köszöntötte

A batyus bálon felelevenedtek a régi rác hagyományok

A közös táncházban valamennyi vendéget megtáncoltatták 
 (Fotók: Tusa Viktória)
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Bet egágy vagy óvoda?
Járhat-e a beteg gyerek óvodába? Tartsam otthon „egy 
kis náthával”, akkor is, ha nincs láza? Mikor menjek or-
voshoz, és kell-e igazolás ahhoz, hogy a gyógyult gyer-
mek újra közösségbe járhasson? Ezekre a kérdésekre 
kerestük a választ.

Január-február hónapok-
ban ugrásszerűen megnő a 
náthás, köhögős, influenza-
szerű tünetekkel járó meg-
betegedések száma, főleg a 
gyerekek körében. Egyes 
statisztikai adatok szerint 
az óvodások akár tizenkét 
megfázáson is áteshetnek 
egy évben. A felső léguta-
kat érintő torok- és fülgyul-
ladást, orrfolyást és lázat 
általában vírusok okozzák, 
és a fertőzés rendkívül 
könnyen terjed: cseppfertő-
zéssel és érintkezéssel. 
Elég egy köhögős gyermek 
egy óvodai csoportban, egy 
összetüsszentett mesés-
könyv vagy építőkocka, és a 
betegség napokon belül el-
terjed a közösségben.

A szülők persze nem szí-
vesen tartják otthon az óvo-
dást addig, amíg nincs láza, 
hiszen dolgoznak, és az 
ilyen kényszerszabadság, 
illetve betegállomány so-
sem jön jól. Ugyanakkor ér-
demes belegondolni abba 
is: ha a betegség kitörése-
kor mindenki otthon tarta-
ná a gyermekét, kevesebb 
fertőzés, járvány lenne az 
óvodákban.

– Sajnos, sok gyereket 
hoznak be betegen. A gye-
rektől tudjuk meg, hogy be-
lázasodott vagy épp hányt, 
hasmenése volt, de „anya 
adott gyógyszert”. Előfor-
dult az is, hogy kötőhártya-
gyulladásos gyereket hoz-
tak be a csoportba. Vannak, 
akik nem tudnak még ren-
desen orrot fújni, van, aki 
nem teszi a kezét a szája elé 
tüsszentéskor. Összefog-
dossák a játékokat és a fer-
tőzés pillanatok alatt to-
vábbterjed. Hiába próbá-
lunk védekezni – mondta 
érdeklődésünkre Pócsiné 
Sivák Erzsébet, az Ófalusi 
óvoda tagóvoda-vezetője, 
akinek a húszfős óvodai 
csoportjából épp öt gyer-
mek beteg. Megjegyezte azt 
is: a megbetegedések egy 
részében a szülő is ludas, 
mert nem öltözteti fel meg-
felelőképp a gyermekét.

– A felső légúti megbete-
gedéseknél gyakori a szö-
vődmény: hörghurut, kö-
zépfül- és tüdőgyulladás, 
hasfájás. Előfordul, hogy 
eg y betegség hirtelen, 

egyik óráról a másikra üti 
fel a fejét: reggel még jól 
van, délben már 39 fokos a 
gyermek láza. Ugyanakkor 
gyakran látható egy gyer-
meken, hogy beteg lesz: bá-
gyadt, visszahúzódó, ét-
vágytalan és kedvetlen. Ha 
ezt tapasztaljuk, ne vigyük 
közösségbe – mondta la-
punknak dr. Veres Judit 
g yermekorvos, hangsú-
lyozva: a lázcsillapítás a 
szülő kötelessége.

– A köhögés a leggyako-
ribb tünet. Ez normális ref-
lex, a szervezet így szaba-
dítja fel a légutakat. Mikor 
azonban a köhögés csilla-
píthatatlan, illetve krup-
pos, orvosi kezelés szüksé-
ges, és a gyermeket nem 
szabad közösségbe vinni – 
mondta a doktornő, akitől 
megtudtuk azt is: a rende-
lőkben nagyon megnőtt a 
várakozók száma, az orvo-
sok leterheltek, így kérik a 
szülőket, legyenek türe-
lemmel. 

– Orvosi kezelésre szoru-
ló, beteg gyermeket ne vi-
gyenek óvodába. Tudom, 
hogy sok szülőn nyomás 
van a munkahelye miatt – jó 
lenne, ha a munkáltatók 
hozzáállása változna, több 
lenne a gyermekbarát, a 
szülő otthon maradását 
ilyen esetekben jobban tole-
ráló munkahely – tette hoz-
zá Veres Judit.

Az intézmények egyéb-
ként a házirendjükben ma-
guk is igyekeznek szabá-
lyozni azt, hogy az óvodai 
közösségbe betegen ne ke-
rüljön be a gyermek – tud-
tuk meg dr. Bács István al-
polgármestertől.

– A Pumukli óvoda házi-
rendje szerint „ha a gyer-
mek az óvodában betegszik 
meg, a szülő köteles gyer-
mekét haladéktalanul az 
intézményből elvinni. A 
szülő a gyermek teljes gyó-
gyulása után csak orvosi 
igazolással hozhatja az in-
tézménybe gyermekét.” A 
Szivárvány óvoda házi-
rendjében ez áll: „betegség 
miatti hiányzás után a fel-
gyógyult gyermeket kizá-
rólag csak orvosi igazolás-
sal fogadhatja az óvodape-
dagógus, amit az első nap 
reggelén kérünk leadni. 

Igazolás nélkül nem vehet-
jük be a gyermeket. Ameny-
nyiben a gyermek az óvodá-
ban betegszik meg, az óvó-
nők értesítik a szülőt.” A 
Kincses óvoda házirendje 
pedig leszögezi: „az óvodá-
ban csak teljesen egészsé-
ges gyerek tartózkodhat! 
Beteg, megfázott, gyógy-
szert, láz- vagy köhögés-
csillapítót szedő, még lába-
dozó gyerek bevétele az 
óvodába a gyerek biztonsá-
gos gyógyulása és a többi 
gyerek egészségének meg-
őrzése érdekében nem le-
hetséges. Ilyen esetben kö-
teles az óvónő a gyerek át-
vételét megtagadni” – idéz-
te az alpolgármester.

Bács István hozzátette: 
Van olyan óvoda, ahol a be-
tegség miatt hiányzó gyer-
mekek aránya elérte a 80 
százalékot. Sokan nem tud-
ják, hogy tilos, kifejezetten 
veszélyes magatartás a be-
teg gyermeket reggelente 
begyógyszerezni és óvodá-
ba vinni. A felelőtlen szülő 
így saját gyermekét is rosz-
szabb egészségi állapotba 
taszíthatja, sőt, más gyer-
mekét, más családokat, az 
óvónőket és az ő hozzátar-
tozóit is veszélybe sodor-
hatja. 2017-ben egy kisebb 
óvoda működését egy hétre 
fel kellett függeszteni, mert 
valamennyi dolgozó megbe-
tegedett.

– E rendelkezések hátte-
rében egy EMMI-rendelet 
áll, miszerint a beteg gyer-
mek az orvos által megha-
tározott időszakban nem 
látogathatja a nevelési-ok-
tatási intézményt. A peda-
gógus által betegnek ítélt 
gyermeket el kell különíte-
ni, a szüleit a legrövidebb 
időn belül értesíteni kell, a 
gyerek pedig kizárólag or-
vosi igazolással látogathat-
ja újfent az óvodát – hang-
súlyozta Bács István.

Az alpolgármester arra 
kéri a szülőket: ha gyerme-
kükön a betegség jeleit ész-
lelik, az óvoda helyett a há-
ziorvoshoz vigyék a kicsit, 
és ne feledkezzenek meg 
arról sem: a betegségen át-
esett gyermek csak akkor 
mehet újra óvodai közös-
ségbe, ha az orvos igazolja, 
hogy teljesen egészséges. 
Érdemes megemlíteni azt 
is: az orvosi igazolás birto-
kában a gyermek jogosul-
tan marad távol az óvodai 
foglalkozástól.

QQ ÁdÁm Katalin

Házasság hete, 
tuc atnyi meglepetéssel
Különleges és kedvezményes programokkal készül az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete a házas-
ság hetére: február 11. és 18. között színházlátogatás, 
wellness, borkóstoló és további meglepetések várnak 
a nagycsaládos házaspárokra.

Hogy mi a jó házasság tit-
ka, arról mindenkinek 
meglehet a saját véleménye, 
tapasztalata, egy azonban 
biztos: a kettesben töltött, 
minőségi idő – amikor 
együtt kikapcsolódnak, 
sportolnak, szórakoznak – 
nagyon fontos. Ez az, amire 
egy három- (vagy akár öt-) 
gyermekes házaspárnak 
kevés ideje, és valljuk, meg, 
pénze van. Ezért az Ága-
Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületének elnöksége 
úgy gondolta: az idei házas-
ság hetén kedvezményes 
programokkal lepi meg a 
szervezet tagjait.

– Házasság heti aján-
lónkban tizenkét tippet 
adunk a házaspárok kap-
csolatépítésére, a sétától a 
borkóstolóig. Lehet, hogy 
lesz még más ajánlatunk is, 
mivel továbbra is kutatjuk a 
kedvezményes lehetősége-
ket. Olyan érdi és környék-
beli cégeket keresünk 
ugyanis, amelyek vállalják, 
hogy a házasság hetében az 
ága-bogás házaspároknak 
kedvezmény t 
nyújtanak va-
lamilyen ter-
mékre, szolgál-
tatásra. Példá-
ul két kávé 
áráért csak 
egyet kell fizet-
niük, vagy en-
gedményt ad-
nak a kettes-
ben elköltött 
ebéd árából. 
Kezdeményezésün k höz 
már többen csatlakoztak – 
mondta lapunknak Boga-
tin Attila, az egyesület el-
nöke, hozzátéve: a NOE 
kedvezményeit is közvetítik 
a tagok felé.

– A Pataki cukrászdában 
ezen a héten házaspárjaink 
egy sütemény áráért kettőt 
kapnak, a Budaörsi Jóke-
nyér pékségben egy csésze 
kávé, kapucsínó áráért 
szintén kettő jár, a Festal 
étterem pedig február 14–
18. között kedvezményt 
nyújt egyes ételei árából, és 
egy-egy pohár borral is 
megajándékozza a házas-
párokat. Színházi élmé-
nyekhez, koncertjegyekhez 
is kedvezményesen juthat-

nak ezen a héten tagjaink, 
a NOE jóvoltából. Az ÉRD 
Arénában pedig harminc 
százalék kedvezményt kap-
nak (és nemcsak a házas-
ság hetében, hanem egész 
esztendőben) a NOE-kár-
tyát bemutató házaspárok 
– sorolta az elnök.

Az Ága-Boga házasság 
heti ajánlójában természe-
tesen nemcsak fizetős, ha-
nem ingyenes programok-
ra is adnak javaslatokat: 
egy közös séta, baráti ösz-
szejövetel is feltöltődést 
nyújt, nem beszélve a játék-
ról – kivételesen nem a gye-
rekkel, hanem felnőttekkel.

– Február 13-án és 15-én 
a baptista imaházban 16 és 
20 óra között felnőtteknek 
szóló vidám társasjátékok-
kal várjuk a házaspárokat. 
Istentisztelettel is készü-
lünk: a Késői Eső Gyüleke-
zetben 18-án 10 órától isten-
tisztelet lesz a házasság 
jegyében, 14-én, szerdán 
17.30 órakor a postástelepi 
templomban beszélgetéssel 
egybekötött imalehetőség 

lesz – mondta Bogatin Atti-
la, hozzátéve: két kedvez-
ményes esttel is készülnek, 
egy táncesttel, amit még 
szerveznek és egy borkós-
tolóval, amit február 16-án 
19 órától tartanak a Balato-
ni úti Borhálóban.

– Házaspárjaink kapnak 
egy házassági hétpróba fü-
zetet is, és ha részt vesznek 
négy programon – amit mo-
zijeggyel, fényképpel, blok-
kal igazolnak –, oklevelet 
kapnak tőlünk – zárta sza-
vait az elnök.

Az Ága-Bogának jelenleg 
körülbelül 160 tagcsaládja 
van; a házasság heti hét-
próbában várhatóan mint-
egy ötvenen részt vesznek 
majd. Q ÁdÁm
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Jótékonykodni sosem késő
Karácsony táján egyre népszerűbb jótékonykodni. A 
szeretet, jótékonyság, önzetlenség lehelete érint meg 
bennünket ilyenkor, és megyünk, segítünk, ahogy tu-
dunk. Aztán karácsony elmúlik, és ahogy jött, elillan, mi 
volt, rohanunk tovább mindennapi életünk dolgaival. De 
vannak páran, akik akkor sem feledkeznek el a rászoru-
lókról.

A Szociális Gondozó Köz-
pont és az érdi egyházi gyü-
lekezetek immáron 5. éve 
november és március vége 
között minden vasárnap 
ételt osztanak Érden a rá-
szorulóknak. Ebben az év-
ben már 400 adag meleg 
ételt, amelyek közül sokat ki 
is szállítanak egyedül élő 
idős emberek, illetve nagy-
családosok részére. Az éte-
lek elkészítését, hozzávalói-
nak előteremtését minden 

héten más-más gyülekezet 
vállalja. A múlt héten a Késői 
Eső Gyülekezet volt soron. 
Ottjártunkkor tele voltak a 
Szociális Gondozó Intézet 
Emma utcai épületének kert-
jében a padok emberekkel, 
mindenki jóízűen falatozott.

Paróczai Zoltánné Mari-
ann, az érdi Dr. Dizseri Ta-
más Habilitációs Központ 
vezetője, aki az ételosztást 
koordinálja a kezdetektől 
minden egyes alkalommal, 

rátermetten, segítőkészen 
irányította a rászorulókat és 
az önkénteseket, a munka-
társakat.

Ahogy elmagyarázta, elég 
nehéz összehozni anyagilag 
is, fizikailag is, hogy minden 
héten lehessen ételt osztani 
és vinni. Gulyáságyút bérel-
nek, aztán Morzsik Attila 
főzi meg általában az ételt, 
de valamikor a Pesaro Étte-
rem is besegít. Egy ételosz-
tás legalább 150 000 Ft-ba 
kerül, és nem minden gyüle-
kezetnek van ennyi pénze 
erre, ilyenkor szponzort kell 
keresni, ami azért kará-
csonykor könnyebb, bár, 
ahogy hozzátette, ilyenkor is 
sok jó ember van. Paróczai 
Zoltánné hangsúlyozta, 

hogy annak idején a gyüle-
kezetekkel is azt beszélték 
meg, ne csak az adventi idő-
szak alatt gondoskodjanak 
ételosztásról, hanem utána 
is, bár márciusban már csak 
két alkalomra van fedezet.

Ha valaki tud és szeretne 
segíteni, akkor az ételosztás 

támogatására az Emberi 
Hang Alapítvány számláján 
– ételosztás megjelöléssel – 
keresztül van lehetőség. 

Az alapítvány  
számlaszáma: 10403136-

31305332-00000000.

(Forrás: erdmost.hu)

Köz el 700 érdi baba született tavaly
Hasonlóan a 2016-os adatokhoz, tavaly is közel 700 kis-
baba született érdi családba, pontosan 669 gyermek. Az 
országos átlaghoz képest kevesebb volt a koraszülöttek 
száma, még a tavalyi aránynál is jobb. A statisztikák 
szerint a védőnők hatékony felvilágosító munkájának 
köszönhetően az újszülöttek több mint felét legalább fél 
évig szoptatják.

2017-ben Érden 669 gyer-
mek született, sajnos volt 
egy halvaszületés is, azon-
ban a koraszülöttek száma 
csak 38 (5,7%) volt, ami or-
szágos összehasonlításban 
alacsony, és az országos ten-
denciának megfelelően még 
a tavalyi aránynál is jobb 
(2016-ban 6,8% volt).

Öt esetben otthonszülésre 
került sor, ebből négy volt 
tervezett. A védőnők haté-

kony felvilágosító munkájá-
nak köszönhetően országos 
viszonylatban is kiemelkedő 
városunkban a szoptatási 
arány. Az újszülöttek 60%-át 
legalább 3 hónapig, 52%-át 
fél évig, 50%-át pedig 12 hó-
nap után is szoptatják.

A területi védőnői gondo-
zásban 3607 családot tarta-
nak nyilván, a 0–6 éves gon-
dozott gyermekek száma 
4461 volt. Ebből szociálisan 

veszélyeztetett volt 113 gyer-
mek. A státusvizsgálatok 
rendben megtörténtek, az 1 
éves 99,7%-ban, a 6 éves 
97,9%-ban teljesült.

Jó tudni, hogy az „új vá-
roslakók” olyan helyre szü-
letnek, ahol kiemelt figyel-
met fordítanak a családok 
megfelelő körülményeire.

Tavasszal átadják a Fácán 
közi óvodát, amelyet az önkor-
mányzat a régi óvoda mellé 
épített a Pintyőke utca sarkán, 
de a parkvárosi óvoda is na-
gyon jól áll, már a szigetelést 
rakják a szakemberek – tájé-
koztatott korábban dr. Bács 
István alpolgármester. A vá-
rosvezető arról is beszámolt, 
hogy idén három új játszóteret 

is átadnak Érden. Hamarosan 
felújítják a a Kisfenyves Óvo-
dát, ahol energetikai korszerű-
sítések, nyílászárócsere, hő-
szigetelés és tetőcsere valósul 
meg, de a Tündérkert és a Tály-
lya utcai óvoda is kap 40–40 
millió forint fejlesztési támoga-
tást, amit energetikai korsze-
rűsítésre fordítanak.

– Érd családbarát város, 
kezdve a kört a babaprog-
rammal és bezárva az Ifjú-
ság i Önkormányzattal. 
Arra törekszünk, hogy az itt 
élő fiatalok és gyermekeik 
megtalálják számításaikat 
az otthonukban – húzta alá 
az alpolgármester.

QQ Nyilas HajNi

A múlt héten a Késői Eső Gyülekezet gondoskodott a rászorulókról

Az önkormányzat 2007 óta ajándékoz babacsomagot az érdi újszü-
lötteknek, illetve családjuknak  (képünk illusztráció)



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

Karbantartó
Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén,
illetve az Érdi Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibake-
resési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó feladatok ellá-
tása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: szakmunkás végzettség, vagy vízüggyel,

gépészettel, villamossággal összefüggő témában szerzett
technikusi végzettség.

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

jogosítvány 1 t alatti darura, csatornatisztító célgépre
• technikusi végzettség
• szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési tapasztalat
• ipari környezetben szerzett üzemeltetési tapasztalat
• rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3
hónap próbaidővel. Munkarend: műszakos vagy teljes mun-
kaidős (normál, heti 40 órás) munkarend, szükség esetén ké-
szenlét ellátásával.Munkavégzéshelye: Érdi Szennyvíztisztító
Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, juttatá-
sok: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra,
egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos belső szabály-
zatok tartalmaznak rendelkezéseket. Álláshely betölthetősé-
gének ideje: elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés
szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény
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Fényképes pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Az Ercsiben található, japán tulajdonban lév autóalkatrész-gyártó
cég,a Musashi Hungary Ipari Kft. az alábbi pozíciókba keres
munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL
OPERÁTOR ÉS GÉPBEÁLLÍTÓ

(folyamatos és 3 mszakos munkarendben)

AMIT KÍNÁLUNK

− Versenyképes fizetés

− Teljesítményalapú bónusz

− Cafetéria juttatás

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

− Ingyenes buszjárat több településrl
− Ingyenes munkaruházat és annak tisztíttatása

− Dolgozói jutalmazások

− Nyáron fagylalt, télen gyümölcs

− Minden hónap második munkanapján fizetés

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

− Céges rendezvények (családi nap, karácsonyi party)

ELVÁRÁSAINK

− Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség vagy

hasonló területen szerzett munkatapasztalat

− Sikeres felvételi tesztek

− Terhelhetség, rugalmasság
− Méreszközök használatában való jártasság elny

JELENTKEZÉS

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

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

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. 55
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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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Csaló üzletkötők
Az érdi lakótelepen önmagukat a DIGI üzletkötőinek 
kiadó személyek „átszerződtetés” címen pénzt kérnek 
és vesznek át a helyi lakosoktól, TV- és internet-előfize-
tés megkötését színlelve. 

Feltehetőleg csalók tevé-
kenykedhetnek az érdi lakó-
telepen, ezért a szolgáltató 
kéri, hogy magát a DIGI kép-
viselőjének kiadó szemé-
lyeknek ne adjanak át kész-
pénzt. 

A cég hivatalosan is meg-
erősíti, hogy társaságuk a 
leendő előfizetőitől nem kér 
és fogad el személyesen a 
helyszínen pénzt előfizetői 
szerződés megkötésekor – 

más szolgáltatótól való „át-
szerződéskor” –, azaz ezek a 
személyek nem a DIGI Kft. 
alkalmazottai, sem megbí-
zottai. 

Kollégáik céges fényképes 
igazolvánnyal rendelkez-
nek, amelyet igény esetén 
felmutatnak, és azzal igazol-
ják személyazonosságukat, 
valamint azt, hogy valóban a 
társaság képviseletében jár-
nak el. 

Kérik, hogy 
saját vagyonbiz-
tonságuk érde-
kében minden 
esetben kérjék 
meg a magukat 
DIGI-képviselő-
ként feltüntető 
s z e m é l y e k e t , 
hogy mutassák 
be igazolványu-
kat, és fokozott 
ó v a t o s s á g g a l 
járjanak el ha-
sonló esetekben! 

Forrás: 
erdmost.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.

„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

KIADÓ INGATLAN

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

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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ÁLLÁST KÍNÁL
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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.

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

55
08

27
55

08
25

Szigetelőanyag kereskedés
biatorbágyi telephelyére
raktárosimunkára

kollégát keres.

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

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

C k t ó iá j ít á l b lföldi

sofőröket,

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.

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.

Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!

Jelentkezés:
viktoria.treszkai@mobilpalota.com
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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 KERES

Kőműves alkalmi munkát keres
napi bérezéssel. Telefon: 06-20/
434-5724.

Gépész szakirányú végzettséggel
keresünk kollégát törökbálinti
irodaházba. Munkaidő hétköz-
nap 8-17-ig. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail cí-
men.

VEGYES

Érdi székhelyű cégemhez keresek
villanyszerelőket azonnali kez-
déssel, kiemelt bérezéssel. 06-
30-966-8787

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.

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

Volt diósdi lakos eltartási szerző-
dést kötne idős nénivel, vagy
bácsival. Egészségügyben dol-
gozó, leinformálható hölgy va-
gyok. 06-30-5252530

Életjáradéki szerződést kötnék
lakóingatlanra. Minden megol-
dás érdekel. 06-30/9-515-1-07.

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

CSALÁDI HÁZ

Érden és környékén minimum 3
szobás családi házat keresek.
06-30-9-515-1-07

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Érden, központhoz közel, tisztvi-
selőnegyedben másfél szobás
bútorozott lakás kiadó, kocsi-
beállási lehetőséggel. 06-30-
89-89-275

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922, 06-20-
507-9368

Tetőtéri szobák kiadók Érden 1
főnek konyha és fürdőszoba
használattal, 50e+20e rezsi (+1
havi kaució). Február 1-től köl-
tözhető. 06-70-4093869

VÁLLALKOZÁS

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

54
68

88
79

54
78

7

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

Természetgyógyász

Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 54
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Ács, kőműves ésmindenféle famunkát,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544

54
68

55

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárítás, csatornázás,
aszfaltozás gyorsszolgálat!
A legkisebb munkától garanci-
ával! Hétvégén is! 06-30-797-
1037

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

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

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

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 55

24
80

Szakképzett kertész vállal met-
szést, fakivágást, kertgondo-
zást. Tel.: 06-20-252-3937

Mindenféle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

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

Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet

Villanyszerelők
számára

Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén, illetve az Érdi
Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibakeresési, hibajavítási, karban-
tartási és kapcsolódó feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• Végzettség: Villanyszerelő szakmunkás, vagy
• elektroműszerész, vagy villamossággal összefüggő témában szerzett

szakmunkás vagy technikusi végzettség.
• B kategóriás jogosítvány.
Előny: technikusi végzettség, ipari környezetben szerzett üzemeltetési ta-
pasztalat, rugalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próba-
idővel. Munkarend: műszakos vagy teljes munkaidős (normál, heti 40 órás)
munkarend, szükség esetén készenlét ellátásával. Munkavégzés helye: Érdi
Szennyvíztisztító Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, jutta-
tások: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra, egyéb jutta-
tásokra a Társaságunknál hatályos belső szabályzatok tartalmaznak rendel-
kezéseket. Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően azonnal,
illetvemegegyezés szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény

55
10

49

Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.

TELEK

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvo-
nalon, 976 nm-es, 14,5 millió
Ft-ért eladó. Ár: 06-20-9204261
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Kemény széria
Három forduló alatt a három dobogóssal csap(ott) össze 
a férfi kosárlabda NB II (harmadosztály) Nyugati cso-
portjában a BKG-VMG DSE, amely a tizenharmadik 
fordulóban a harmadik helyezett Soproni Tigriseket 
fogadta.

„Jó, ha harminc alatt 
megússzuk” – mondta a 
mérkőzést megelőzően la-
punknak Valaczkay Gá
bor, a BKG-VMG DSE to-
vábbra is bokasérüléssel 
bajlódó játékos-edzője. 
Mint elmondta, a Sopron 
jobb erőkből áll, mint az 
előző heti ellenfél, a PTE-
PEAC, hiszen rutinos, NB 
I-es játékosok érkeztek a 
hűség városából.

Számításai hamar beiga-
zolódtak, miután már az 
első negyedben 17–7-re is 
meglépett az ellenfél. Sőt, a 
nagyszünetre már el is dön-
tötte a lényegi kérdéseket, 
amikor 43–20-as vendég-
előnnyel cseréltek térfelet a 
csapatok. Ekkor pedig azt 
is hihettük, hogy ebből si-
mán harminc felett lesz a 
különbség.

Ám az érdiek másképp 
gondolták ezt, s a második 
félidőben temérdek labdát 
szereztek, kemény védeke-
zésüknek köszönhetően pe-
dig a pontzáport hozó har-
madik felvonást csak két 
ponttal, 25–23-ra vesztet-

ték el. Mégis, az utolsó já-
tékrészben Bosnyák Ta
más és Nyitrai Ákos re-
meklésének, illetve a fiata-
lok bizonyításának köszön-
hetően meglett a remélt kü-
lönbség. A VMG pedig a 
84–66-tal harmincon belül 
maradt.

– A második félidővel elé-
gedettek vagyunk. Gyen-
gén kezdtük a mérkőzést, a 
szünetben megbeszéltük, 
mi kell ahhoz, hogy köze-
lebb tudjunk kerülni. Tud-
tuk, hogy nehéz lesz, ruti-
nos ellenféllel játszottunk 
és kevesen vagyunk, tehát 
ugyanazok a problémák 
adódtak, mint eddig. A má-
sodik félidei védekezés, 
küzdés és támadás is any-
nyira feljavult, hogy az 
alapján elégedettek lehe-
tünk – értékelt Valaczkay 
Gábor.

A BKG-VMG DSE számá-
ra most jön a legnehezebb 
feladat, hiszen legközelebb 
a százszázalékos mérleggel 
első helyen álló Szombat-
hely ESE-hez látogatnak.

QQ –d–

Az idei első ötvenes
A hétvégén Székesfehérvá-
ron szerepeltek az Érdi 
Úszó Sport Kft. nyolcéves-
nél idősebb versenyzői, 
akik nyolc arany-, négy 
ezüst- és két bronzérmet 
szereztek idei első, ötven-
méteres medencében ren-
dezett versenyükön.

Szombaton a 8–11 éves 
korosztály számára tartot-
ták a versenyt a székesfe-
hérvári Csitáry G. Emil uszo-
dában, ahol 379 úszó össze-
sen 1204 nevezést adott le, 
majd ezt követően a 12 évnél 
idősebbek álltak rajtkőre, 
akiknél pedig a 325 résztve-
vő 1062-szer ugrott vízbe.

Előbbi viadalon az érdieket 
hat fiú és kilenc lány képvisel-
te, s a három váltóval együtt 
64 alkalommal álltak rajtkő-
re. Németh Kitty csapatából 
a legjobb egyéni helyezést a 
400 méter gyorson érdekelt 
2008-as születésű Treuer 
Ádám érte el, aki az A-kate-
góriások között harmadik-
ként érte a falat, míg a másik 
érmet az A-B-kategóriás 
2007–2008-as születésű 4x100 
méteres fiú vegyes váltó érte 
el, hiszen a Bodor Mátyás, 
Téri Bálint, Gasparics Za
lán és Treuer Ádám alkotta 
érdi kvartett aranyérmes lett.

A viadal második napja 
több érmet tartogatott Magó 
Gábor és Selmeci Attila ta-
nítványai számára, hiszen a 
nagyobbaknál tizenkét fiú 
és tizenkét lány összesen 58 
alkalommal állt rajtkőre.

100 méter gyorson a 2005-
ös Ángyán Máté, illetve Joó 
Sára is nyert, míg a 2003-as 
Jankó Donát harmadik he-
lyen végzett. 200 méter pil-
langón Milák Kristóf és Ba
rócsai Petra sem talált le-
győzőre, míg 200 háton Jankó 
Donát ezüstérmet szerzett. A 
200 hát a férfiaknál az érdiek 
száma volt, hiszen Kovács 
Benedek Milák Kristófot 
megelőzve ért elsőként a cél-

ba. 400 gyorson Barócsai 
Petra aranyérme mellett Ko-
vács Benedek és Ángyán 
Máté is másodikként érte a 
falat, míg 400 vegyesen Joó 
Sára lett az aranyérmes, ami 
azért is furcsa, mert a 23 esz-
tendős úszó sokkal inkább a 
rövid, sprinttávokat részesíti 
előnyben, mint az egyik leg-
nehezebb számot, a 400 ve-
gyest. Így összesítésben a ti-
zenkét évnél idősebbek hét 
arany-, négy ezüst- és egy 
bronzérmet szereztek Szé-
kesfehérváron.

A verseny részletes ered-
ményei megtekinthetőek a 
www.erdmost.hu oldalon.

QQ Domi

Barócsai Petra 200 pillangón és 400 gyorson sem talált legyőzőre

Fáradtan is  
hetet rúgtak
Második felkészülési mérkőzésén 7–1-es győzelmet ara-
tott az Érdi VSE NB III-as csapata a Pest megyei első 
osztályban érdekelt Tököl VSK ellen.

A martfűi edzőtábor utáni 
két hétben kapják a legna-
gyobb terhelést az Érdi VSE 
játékosai, akik így kissé fá-
radtan léptek pályára a Tököl 
VSK ellen.

A kapuban ugyan a csapat-
kapitány, Kertész Ferenc 
kezdett, ám nem töltött el sok 
időt a pályán, s Borek Nor

bert váltotta, míg Balázso
vics Mátéra és Füzér Zol
tánra sérülés miatt nem szá-
míthatott Limperger Zsolt, 
valamint ezúttal Bozsoki 
Imre is a kispadon volt.

A mérkőzés elején ugyan 
dominált a házigazda, ám a 
támadásbefejezésekbe elein-
te rendre hiba csúszott, majd 

tíz perccel a szünet előtt egy 
gyors jobb oldali akció és Pál 
Szabolcs beadása után Kele
men Patrik remekül érkezve 
fejelt Lengyel Máté kapujába.

A szünetbeli egygólos 
előnyt a térfélcsere után nö-
velték az érdiek, amikor az 57. 
percben egy vendégkirúgásra 
csapott le Kelemen, s a tököli 
kapust elfektetve szerezte 
csapata és egymaga második 
gólját. Alig három perccel ké-
sőbb pedig Németh Gábor 
Vince növelte az érdi előnyt, 
majd viszonylag sokáig stag-
nált a különbség, míg a 73. 
percben a vendégek egy szép 

egyéni akció és egy remek lö-
vés után zárkózni tudtak.

A kétgólos különbség 
azonban nem tartott sokáig, 
az utolsó negyedórában 
előbb Koós Gábor, majd Tár
kányi Gergő, aztán a har-
madik gólját jegyző Kelemen 
Patrik is betalált, a 7–1-es 
érdi sikert pedig Pál Sza-
bolcs állította be.

– Az volt a legfontosabb, 
hogy ne legyen sérülés. Mi 
nem a Tököllel, hanem a Ba-
lassagyarmattal szerettünk 
volna játszani. Anélkül, hogy 
lebecsülnénk a Tökölt, egy 
erősebb csapattal szerettünk 

volna játszani. A fiúk elvé-
gezték, amit kértem tőlük, ez 
volt a legfontosabb most. Jövő 
héten kapják meg a csúcster-
helést a játékosok, de látható-
an fáradtabbak, mint a Szol-
nok ellen, ez egy ilyen idő-
szak. Örülök a sérülésmentes 
játéknak – mondta Limper-
ger Zsolt.

Az Érdi VSE legközelebb 
február 3-án, 13 órakor lép 
pályára felkészülési mérkő-
zésen, amikor az NB III Kele-
ti csoportjában érdekelt Ter-
málfürdő-Tiszaújváros láto-
gat az Ercsi úti Sporttelepre.

QQ Domonkos Bálint

Változás a keretben
Két és fél év után távozott az Érdi VSE-től a 24 éves, védőként és 
középpályásként is bevethető Honti Attila, aki az ugyancsak har-
madosztályú Balassagyarmati VSE-hez igazolt. Honti Attila 2017-
ben az utolsó, Martonvásár elleni felkészülési mérkőzésen szenve-
dett súlyos sérülést. Hátsó keresztszalag-szakadása miatt közel tíz 
hónapos pihenő várt rá, s csak a Puskás Akadémia FC II ellen lépett 
először pályára november végén. Honti az egyesület honlapjának 
adott interjújában elárulta, a sérülése miatt nem volt olyan helyzet-
ben, hogy harcoljon a helyéért, emiatt saját karrierjét figyelembe 
véve tette át székhelyét Szanyó Károly együtteséhez. Ám nem ta-
gadta, ha az élet úgy hozza, boldogan visszatér Érdre.

Kelemen Patrik (10) mesterhármast lőtt a Tökölnek  fotó: Balogh István)
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Kezdésnek tíz érem
A hétvégi három versennyel kezdődött meg a 2018-as 
hivatalos versenyszezon az Érdi Spartacus SC számára, 
amely három arany-, három ezüst- és négy bronzérem-
mel hangolt a következő esztendő versenyeire.

Előbb a Budapesti Honvéd 
SE által rendezett felnőtt kö-
töttfogású minősítési verse-
nyen voltak érdekeltek Pata-
ki Sámuelék. Az érdiek kö-
zül csak Pataki szerzett ér-
met, miután a 87 kilogram-
mosoknál a világbajnoki 
bronzérmes Lőrincz Viktor-
ral megosztozott a harma-
dik helyen. Mellette Nagy 
Krisztián az 55, Berta Mike 
a 60, Molnár Tamás pedig a 
97 kilósok között lett negye-
dik.

A hétvége másik nagy 
helyszíne a Körcsarnok volt, 
ahol a kadetek és a felnőttek 
számára tartottak szabadfo-
gású és női minősítési via-
dalt. Az Érdi Spartacus SC 
beszámolója szerint a több 
mint háromszáz indulót fel-
vonultató, négy szőnyegen 
tartott viadal rendezése kis-
sé kaotikus volt. Az új ver-
senyrendszerben, új szabá-
lyok szerint zajló küzdelmek 
során azonban több kategó-
riában is az első háromban 
végeztek az érdiek, méghoz-
zá úgy, hogy több, eddig juni-

orkorú, ám a felnőttek mező-
nyébe beleöregedő birkózó 
is első megmérettetésén lé-
pett szőnyegre.

A kadet korosztályban 
Mezei Dominik (71 kg) és 
Végh Artúr (92 kg) sem talált 
legyőzőre, míg Varga Dáni-
el (110 kg) ezüst-, Mezei Pat-
rik (80 kg) bronzérmes lett. 
A felnőtt nők versenyén Dé-
nes Mercédesz a papírfor-
mát beigazolva győzött az 53 
kilósoknál, megelőzve töb-
bek között csapattársát, a 
negyedik helyen záró Le-
mák Diánát, míg Varga Li-
lien (59 kg) harmadik he-
lyen végzett.

A felnőtt férfiak versenye 
ugyan aranyérmet nem ho-
zott, ám Pataki Sámuel (92 
kg) és Végh Richárd (86 kg) 
második helye az említett 
korosztályváltás miatt fi-
gyelemreméltó. Mellettük 
Kovács Bence az 57 kilósok-
nál állhatott a dobogó alsó 
fokára, míg Berta Mike a 61 
kilósoknál, Nagy Krisztián 
pedig 55 kilogrammban lett 
negyedik. n D. B.

Kiv áló védekezés,  
bátor játék
Továbbra sem tud nyerni az ÉRD Arénában az Alba Fe-
hérvár KC. A K&H női kézilabdaliga 12. fordulójában 
Szabó Edina együttese már a szünetben tizenhárom gól-
lal vezetett, végül 35–22-re verte Deli Rita alakulatát.

Az Érden utoljára a 
2012/2013-as szezonban, 
még a Batthyányban győzni 
tudó székesfehérvári együt-
tes első két támadása egy-
aránt a remek napot kifogó 
Janurik Kingában halt el, 
aki a tőle megszokott pon-
tossággal indította Krpez 
Slezák Katarinát. A szerb 
jobbszélső duplájára ugyan 
még válaszolni tudott a Fejér 
megyei társulat, ám Temes 
Bernadett két gólja után az 
ÉRD zsinórban ötször volt 
eredményes, Mireya Gon-
zález és Mariama Signaté 

két-két találata mellett Sza-
bó Laura is betalált, Deli 
Rita pedig időt kért. Hiába.

Merthogy az érdi úthenger 
nem állt le, így a fehérvári ve-
zetőedző a 21. percben má-
sodszor is kénytelen volt ma-
gához rendelni övéit, amikor 
13–5-ös előnyben voltak Kis-
faludy Anették. Az ÉRD so-
rozatban nyolcszor volt ered-
ményes, amelyek közül talán 
a leglátványosabb Klivinyi 
Kinga bal kézzel szerzett 
gólja volt. S ugyan a játékrész 
végén egymás után két gólt 
lőtt a vendégcsapat, az ÉRD 

így is 20–7-es vezetéssel vo-
nult szünetre.

A fordulás után némileg 
zárkóztak Pelczéder Orso-
lyáék, ám nem tudtak tízen 
belülre kerülni. Csak a 48. 
percben volt egyszámjegyű 
a különbség (26–17), amikor 
Jelena Lavko két hétméte-
rest értékesített, míg az ér-
diek emberhátrányban ját-
szottak. Ám a hajrában az 
ÉRD ismét visszatette a kü-
lönbséget, két perccel a lefú-
jás előtt pedig Tóth Gabriel-
la révén 34–20-ra vezettek 
az érdiek, akik kiütéses, 
35–22-es győzelmet arattak.

– Nagy különbség alakult 
ki. Sajnálom az ellenfél csa-
patát, mert nagyon küzdöt-

tek, de egy olyan ÉRD-del 
találkoztak ma, amely küzd 
önmagával is, hogy fegyel-
mezetten, egységesen kézi-
labdázzon. Nagyon akartak 
ma a lányok, remek teljesít-
ményt nyújtottak, egysége-
sek voltak és amikor így ját-
szanak, akkor minden csa-
patnak komoly ellenállást 
jelentenek. Elégedett vagyok 
a védekezéssel, mindenki 
önbizalommal, bátran, jó ag-
resszivitással, okosan véde-
kezett. Ebben nagyot léptek 
előre, remélem, hogy ez így 
marad – fogalmazott Szabó 
Edina, az ÉRD vezetőedzője.

– A csapatnak minden ösz-
szejött, amit szerettünk vol-
na. A védekezésünk nagyon 

jól összeállt és ezt tudtuk is 
tartani, ehhez jött még Janu-
rik Kinga jó teljesítménye, 
amiből tudtunk gyors gólo-
kat lőni. Védekezésben is jó 
megoldásaink voltak, látszik 
a csapaton az összeszokott-
ság, remélem, ezt tudjuk tar-
tani a jövőben is – jegyezte 
meg az érdi pályafutása ed-
digi legeredményesebb mér-
kőzését produkáló, így öt 
gólig jutó Tóth Gabriella.

Az ÉRD legközelebb a Ma-
gyar Kupa ötödik körében, a 
négyes döntőbe jutásért lép 
pályára hazai környezetben, 
amikor február 7-én a GVM 
Europe-Vác együttesét fo-
gadja az ÉRD Arénában.

Qn Domonkos

ÉRD–ALBA FEHÉRVÁR KC 35–22 (20–7)
Érd Aréna, 1400 néző. V: Bócz, Wiedemann
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 8, M. González 4, A. Bulatovics 1, 
Kisfaludy1, SIGNATÉ 3, C. Lassource. Csere: Foggea (kapus), Szabó L. 
3 (1), Kiss N. 3, TÓTH G. 5, Klivinyi 3, Gávai 3, Roberts 1, Bernát. Veze-
tőedző: Szabó Edina

Gávai Szonjáék remek játékkal verték a Fehérvárt  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Köz össégi futás őszintén
Ismét csatlakoztak az érdiek a finn kezdeményezésű 
Yours Truly futáshoz, amelynek célja, hogy az időjárási 
viszonyoktól függetlenül, akár télen is lehet futni. A va-
sárnap reggeli futáson verőfényes napsütésben indult el 
az a huszonöt ember, aki vállalta, hogy szervezetten, 
társaságban futja körbe Érdet.

A Yours Trulyhoz bárki 
szabadon csatlakozhatott, a 
lényeg, hogy az akcióban el-
ért eredményt feltöltsék az 
internetre, támogatva ezzel 
a mozgalmat és városukat.

– Amikor a finn szervezők 
ezt tizenöt éve kitalálták, 
akkor nem volt télen futóver-
seny, így kitalálták, hogy ja-

nuár és február utolsó vasár-
napján csináljunk magunk-
nak egy nemzetközi ver-
senyt, úgy, hogy mindenki a 
saját lakhelyén futja le ezt a 
távot – mondta Muk András, 
a BSI futónagykövete, az 
érdi Yours Truly szervezője.

Nos, az érdiek nem pa-
naszkodhatnak, hiszen Muk 

András, vagy ismertebb ne-
vén Róka Koma vezetésével 
egészen Parkvárosig futot-
tak kísérőautók segítségé-
vel, majd onnan Érdligeten 
keresztül jutottak vissza a 
gátra. Oda, ahol a bevállaló-
sabbak még további huszon-
öt kilométert tettek meg.

Ez a hat résztvevő adta az 
érdiek összteljesítményének 
harmadát, hiszen a futas.
net-re lapzártánkig feltöltött 
eredmények alapján a többi, 
közel harminc résztvevő – 
voltak, akik egyénileg futot-
tak – összesen 605 kilomé-
tert tett meg. Volt, aki har-
minc, voltak, akik 25–26, 
voltak, akik tizenöt kilomé-
tert futottak, de volt olyan is, 
aki – az adatok alapján – öt 
kilométert tett meg, de a lé-
nyeg, hogy futott. Merthogy 
ez egy önbevallásos ese-
mény, a nemzetközi listára 
pedig a 25 és az 50 kilométer 
kerül. A lényeget az esemény 
érdi szervezője tökéletesen 
summázta.

– Ez rólunk szól, nem pe-
dig a versenyzésről, így min-
denki maga vallja be a távot 
– foglalta össze Muk András, 
hozzátéve: Össze szokott 

jönni ezer kilométer felett 
bőven, és egész jó helyen 
szoktunk lenni a városok kö-
zötti összesítésben.

Simó Károly, Érd Megyei 
Jogú Város alpolgármestere 
(Fidesz–KDNP) is ott volt a 
futáson, s tizenkilenc kilo-
métert tett meg.

– 2014-ben futottam elő-
ször a Yours Trulyt és ebben 
az a szép, hogy körbefutjuk 
Érdet. Érd legdélebbi aszfal-
tos útjától indulunk és Érd 
legészakibb pontjáig, az Ipa-
ros úti buszmegállóig fu-
tunk. Egy szép kis kör és egy 
szép teljesítmény annak, aki 
ezt eléri – fogalmazott az al-
polgármester.

– Nagyon élvezetes, kelle-
mes élmény csapatban, főleg 
egy jó csapatban futni. Ami-
kor társaságban fut az em-
ber, akkor sokkal könnyebb. 
Már tapasztaltam, hogy ezt 
a Yours Trulyt sokan úgy tel-
jesítették, hogy előtte soha 
nem is hitték volna, hogy ké-
pesek erre, és a társaság 
húzta őket magával – jegyez-
te meg Simó Károly.

Aki szervezett keretek kö-
zött szeretne futni, annak 
nem kell sokat várnia, hi-
szen Muk Andrásék az elő-
zetes tervek szerint április 
végén tartják a 2030 perces 
futást.

QQ D. B.

Simó Károly: nagyon élvezetes egy jó csapatban futni

Muk András: ez rólunk szól, nem a versenyzésről
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