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„Egészséget és békességet kívánok szeretettel mindenkinek”
Karácsonyi interjú Rácz Marianne-nal, világ- és Európa-válogatott kézilabdakapussal 4–5. oldal

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk olvasóinknak!

Közgyűlési tudósítás
Kétmilliós nyomravezetői
díj,
meghosszabbított
mentőtiszti szolgálat és
árokbírság is szerepelt a napirenden. A jövőben a vállalkozásban működő védőnők is iparűzésiadó-men
tességet élveznek és a Közgyűlés elutasította a kötelező menekültkvótát.
n 6–7. oldal


Ünnepi népszokásaink
Céklaleves és kuglóf,
csobánolás, szalmahintés
és ostyatörés. Összeállításunkban a horvát, a bukovinai székely, a lengyel, a
roma és a német karácsonyi hagyományokba pillanthatnak be olvasóink.
n 19. oldal

Sportos évértékelők

Idei utolsó számunk 3. oldalán T. Mészáros András polgármester és Aradszki András országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjét, míg a 16–17. oldalon Hajdu Ferenc római katolikus plébános, Szabó Mihály görögkatolikus parókus, Erdélyi Takács István református lelkipásztor és Labossa
Péter evangélikus lelkész karácsonyi üdvözletét találják meg Tisztelt Olvasóink. Kellemes időtöltést kíván a szerkesztőség minden munkatársa!

T ű Z i faT e l e p

Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Tölgy szórt tűzifa kiszállítva Érdre
2 m3 30.000 Ft – 3 m3 43.000 Ft
Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

Fabrikett-akció!

309294

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás:
H–P: 8–16-ig, Szo.: 8–12-ig

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg
2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg

www.erdibeta.hu
309293

Ha fa, akkor
Zso-fa!

Tel.: 06 30 / 940 6735

309285

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

n 20–21. oldal

Érdi Újság
Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság
következő száma
2016. január 13-án
jelenik meg.

Száraz TŰZIFA

310638

Hasított, vágott ( 5, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác
Tűzifa rönk árusítás

ÉRDI BÉTA KKT.

Idén minden bejött az érdi
úszóknak, a kézis lányok
eddigi legsikeresebb esztendejükön vannak túl, de
a röplabdások is szinte
minden
korosztályban
előreléptek. Három sportvezető értékelte lapunknak az elmúlt évet.

Ingyen kiszállítással!
Gyors, pontos kiszolgálás.
Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.
Fabrikett bevezető áron.
Érd, Felső utca 31/A • 06 30 9509 816
www.tuzifaker.hu
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Lázár Ervin: Az asszony
Azon a télen nem akart
megjönni a hó, néhány héttel
karácsony előtt még feketében, fagyott göröngyöket didergetett a táj. Ebből a sötétségből jött elő az asszony,
csecsemő fiát a melléhez
szorította. Nem tudni, merről jött, azt sem, mennyi ideje állhatott kinn az ajtó előtt,
mert nem kopogott.
– Az istenért, jöjjön be, hiszen megfagy – mondta neki
anyám.
Az asszony nem mozdult,
szemét szüleimre emelte, és
csendesen így szólt:
– Engem üldöznek.
– Egy nőt? Csecsemővel?
Miért? – kérdezte apám.
Anyám szelíden megfogta
a karját.
– Jöjjön már be.
– Nem követtem el semmi
rosszat – mondta az asszony,
de még mindig nem indult
befelé. – Azt mondták, aki
segít rajtam, azt is nagyon
megbüntetik.
– Jöjjön csak be.
Nagyon szép asszony volt.
Levetette furcsa aranyszegélyű, világos köpenyét, kibontotta a pólyából kisfiát,
tisztába tette, megszoptatta.
A kisgyerek ránk nevetett,
fogatlan, bölcs nevetéssel.
– Csak karácsonyig. Karácsonykor már lesz hova mennünk – mondta az asszony.
Anyám ránk nézett.
– Gyerekek, senkinek se
mondjátok meg, hogy a néni
nálunk van! Megértettétek?
– Nem azért, mintha bárkitől tartani kellene – mondta
apám –, itt Rácpácegresen
nincs senki, ki elárulna bennünket. De biztos, ami biztos.
Tudom, akkor mindannyian Bederik Durira gondoltunk. Aki ugyan nem lakott
Rácpácegresen, de itt ólálkodott mindig a környéken.
Valami csősz, mezőőr vagy
erdőkerülőféle volt. Lelövöldözte a határba tévedt kutyáinkat, megríkatta a gyerekeket, ijesztgette az ebédvivő asszonyokat.
Igen, őtőle félni kellett.
Pedig mióta az asszony a
gyerekkel megérkezett, egyre gyakrabban keringélt körülöttünk, s azután, hogy a
hirdetményt felolvasták,
egészen elszemtelenedett.
A katonák terepszínű
dzsippel érkeztek, addig
nyomták a dudát, amíg mindenki előszállingózott a házakból. Egy katona fölállt,

ordítva olvasott. Egy nőt keresnek, csecsemővel. Bárki
látja, köteles jelenteni. A parancs megszegőjét a helyszínen agyonlövik, házát porig
rombolják.
Fagyott szívvel álltunk,
kutatnak–e? De nem, odébbálltak. Csak Bederik Duri
nem állt odébb, sőt megindult a házunk felé.
– Ha akarja, most rögtön
elmegyek – mondta az as�szony apámnak. – A kerten
át, nem veszi észre senki.

– Nem megy sehova! Öt
nap múlva karácsony, addig
ki kell bírnunk. Bújjanak el!
Bederik Duri estig ott ült.
Fülelt, gyereksírásra lesett.
Azt aztán leshette! Mert
alighogy kényelmesen elterpeszkedett a konyhában,
odakint, a gazdasági épületek takarásában megjelent
Jósvai Jancsi. Addig integetett anyámnak, amíg észre
nem vette.
– Mit akar, János?
– Az asszony meg a gyerek
miatt…
– Milyen asszony? – rebbent meg anyám.
– Ne tessék félni, tud róla
az egész puszta… Amíg ez
itt ül, jobb helyük lenne nálunk. A kerten át észrevétlenül átjöhetnek.
Így került az asszony a
g yermekkel Jósvaiékhoz,
majd amikor Bederik Duri
körülöttük kezdett szaglászni, átmentették őket az Alsóház családjaihoz, aztán a
Fölsőházba került, majd vis�-

sza a középsőbe, nem volt
Rácpáceg resen eg yetlen
család sem, amely nem bújtatta volna, ha csak fél órára
is.
Eljött a karácsony, a lányok ezüstpapírral borított
diót, cérnára fűzött pattogatott kukoricát aggattak a fenyőágakra. Az asszony a kicsivel akkor már újra nálunk
volt.
– Sötétedés után a pálfai
Öreghegy alatt várnak rám.
Apám befogta a lovakat,

és a biztonság kedvéért nagy
kerülővel, a Sió fölötti erdők
között vitte az asszonyt meg
a fiát a megbeszélt helyre.
Még kicsit mosolygott is magán, túlzás ez az óvatosság,
ki kóricálna szenteste ezen
az elhagyott vidéken. De bizony kóricált. Előlépett a fák
közül Bederik Duri.
– Állj! Kit visz maga?
Apám nem válaszolt, a lovak közé csapott, meglódult
a kocsi, de ahhoz nem elég
gyorsan, hogy Bederik Duri
ne tudja elkapni az asszony
aranyszegélyű köpenyét.
A kezében maradt, diadalmasan lobogtatta.
Vágtázva értek az Öreghegy alá, valóban, egy kocsi
várt ott. Az asszony sebtében búcsúzott, átszállt, a
könnyű parasztszekér elzörgött vele a sűrű éjszakába.
Apám megfordította a lovakat, hazaindult. Most az
ország úton, eg yenesen.
Amikor a Paphegy tövébe
ért, az út menti bokrok mö-

gül ijesztő nevetés harsant.
Apám tudta, hogy ki az, és
szívszorongva nézte, ahogy
a fag yos sötétség ben
ballangkórókat hömbölget a
szél.
Másnap hajnalban fölbolydult Rácpácegres. Jönnek.
Ki hozta a hírt, nem tudom,
de már az is elterjedt, bogy
egy lánctalpas monstrum is
közeleg, azzal rombolják le a
házakat. Bederik Duri nem
sokat késlekedett. Ő vezeti
őket, a tank előtt jön, kezé-

ben a bűnjel, az aranyszegélyű, kék köpeny.
Eg y darabig hihettük,
hogy csak ijesztés, de ahogy
a hajnal kibontotta a tájat a
homályból, kibontotta a lőrinci úton vonuló sereget is,
igen, jönnek, feg y verrel,
lánctalpas monstrummal,
végünk van, véged van,
Rácpácegres. Menekültünk
volna, az asszonyok batyukat kötöttek, de akkor már
valaki jött vissza a magtár
felől, nincs kiút, igen, akinek
jó szeme volt, láthatta: mint a
szögesdrót tüskéi az őrszemek szuronyai, körös-körül,
a ráadási úttól a Paphegyen
át a Vitéz-tanyáig mindenütt
katonák, körülzártak bennünket.
Ki lehet ez az asszony meg
ez a gyerek, hogy ilyen ádázul gyűlölik?
A batyuk a lábak mellé estek, hátráltunk, összetorlódtunk, mint egy delelő nyáj,
szorongtunk a Nagyszederfa alatt. A monstrum már a

Kissarok felé dübörgött, hallottuk a kérlelhetetlen hangot, már idevillant Bederik
Duri kezéből a kék, amikor
Keserű Pisti felkiáltott:
– Oda nézz!
A házak körvonalai megbomlottak, mintha köd
ereszkedett volna rájuk, de
nem lehetett köd, hiszen
minden mást élesen lehetett
látni, idelátszott az Erzsébet-domb fenyőfája, a lőrinci
torony. A házak mégis elmosódtak, tűnékenyen lebegtek, mint forró nyarakon az
utak fölött a délibáb, újabb
kiáltás, a kezem, a kezem,
idenézz, a kezem. Tényleg,
mintha elpárállana a testünk, áttetsző lesz a kezünk,
megfakul a ruhánk, egy pillanatra látom a mellettem
levők testén át a dombokat,
aztán már csak a dombok, a
fák. A házak és az emberek,
mint a pára, nincsenek, üres
pusztaság Rácpácegres helye… de mégis itt vagyunk,
hiszen érzem, hogy fogom
anyám kezét, a hátam mögött szuszog a húgom.
A had hökkenten áll az
üresség közepén, Bederik
Duri eszelősen kapkodja a
fejét, itt volt, itt van, itt kell
neki lennie, a páncélosról leszáll egy tisztféle, Bederik
Duri kapkodva mutogat, lobog a kezében az aranyszegélyű, kék köpeny. A tiszt
botot emel, Bederik Duri vállára sújt vele, aztán az arcába. Itt meg, miköztünk, valaki hangosan fölnevet, csönd,
sziszegi apám, de nem lehet
visszatartani a kárörvendő
hangokat, sziszeg, fortyog,
sistereg, úgy kell neked, áruló gazember. Most már a többiek is ütik, Bederik Duri
szűkölve rohangál a körben,
szinte sajnálja már az ember.
A katonák sorokba rendeződnek, a páncélos megfordul, mennek dolguk végezetlen, Bederik Duri, mint egy
rongycsomó, a földön. Amikor a katonák már látótávo
lon túl vannak, föláll, az arcán gyűlölet, rázza az öklét
az égre, a katonákra, ránk,
belőlünk meg, láthatatlanokból, föltör, fölszárnyal a felszabadult nevetés, Bederik
Duri rémülten rohan át a földeken, egyre messzebb, egyre távolabb, olyan lesz, mint
egy szélűzte ballangkóró.
Halvány vibrálás, helyükre sűrűsödnek a házak, fölködlik a kezünk, az arcunk,
juhé, itt vagyunk, világítanak a boldog emberek.
S mintha csak erre várt volna, nagy pelyhekben, mint a
kegyelem, hullani kezd a hó.
(1996)

köszöntő
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„Közös célunk a szerethető, virágzó kertváros”
Végéhez közeledik a 2015.
év, és amikor e sorokat olvassák, minden család már
az ünnepre készül. Számadást készít ilyenkor mindenki. Személyes életünk,
családunk életének alakulását értékeljük. A város polgármestereként nekem mindenekelőtt közös ügyeinkről
kell számot adnom, így azt
szeretném sorra venni, amit
együtt, az összefogás ereje
révén sikerült megvalósítanunk ebben az évben.
A legfontosabb feladat az
volt, hogy a 2006-ban megindult fejlődés folytatódhasson. A 2020-ig tartó uniós
fejlesztési források 2015-től
gyakorlatilag megszűntek
Érd számára, hiszen Pest
megye Budapesttel közös
fejlesztési régióba tartozása
csak minimális pályázati
pénz elnyerését teszi lehetővé. Az előttünk álló feladatok megoldásához azonban
ez nem elég. Ezt felismerve,
Magyarország kormánya a
Modern Városok Program
keretében együttműködési
megállapodást kötött Érddel, amelyet Orbán Viktor
miniszterelnök úrral közösen írtunk alá július 3-án. Ez
a megállapodás a következő

öt évre 40 milliárd forintot
biztosít Érd számára ahhoz,
hogy megvalósíthassuk városfejlesztési koncepciónk
következő fejezetét, a Batthyány 2020 programot.
Ennek egyik legfontosabb
programpontja a tervezett
ipari-gazdasági övezet, ami
által növelhetjük a város
adóbevételeit, munkahelyeket teremthetünk. Fontos fejlesztés lesz az ófalusi–Dunaparti gyógy-, sport-, illetve
kulturális-turisztikai beruházás is. Tervezzük eg y
szálloda-, edzőcsarnok- és
sport-rehabilitációs komplexum felépítését is az Érd
Aréna melletti területen.
Érdligeten, a Papi földek
néven ismert tizenkét hektáros területen záportározót
hozunk létre, amely alapja
lesz a felszíni vízelvezetési
problémák megoldásának,
mindemellett pedig szabadidőparkként is funkcionálna.
Két új középiskola megnyitását is tervezzük az átépítendő Telekiben és a teljesen újjáépítendő Batthyányban, a Parkvárosban pedig óvoda és új, 24 tantermes
iskola nyílik majd. FenyvesParkvárosban köznevelési,

egészségügyi és sportcentrumot is építünk. Programunkban a dr. Romics László szakorvosi rendelőintézet
felújításának második üteme is szerepel, így az intézmény régi szárnyát is felújítjuk és bővítjük.
Fejleszteni fogjuk a szociális intézményi szolgáltatá-

sokat: egy összefüggő szociális intézményt tervezünk,
így a Gondozóközpontot az
eddigi több különálló létesítmény helyett egy nagyobba
vonjuk össze, s a programban szerepel egy új idősek
otthona megépítése is.
A közbiztonság növelése
érdekében tovább bővítjük a

térfigyelő kamerarendszert
is: több kamera lesz a városban, olyan programmal,
amely észleli, ha körözött
személy vagy lopott jármű
hagyja el a várost vagy érkezik Érdre.
A fent olvasható fejlesztések megvalósításának alapjait tettük le 2015-ben azzal,
hogy megterveztük a kormány által is támogatandónak ítélt Batthyány 2020
programot. Mindez Önök
nélkül nem lett volna sikeres, hiszen a városszerte kiküldött kérdőívekre adott
válaszaik jelentős részét beépítettük a programba.
Ez a 40 milliárd forint jelentős – a város történetében
példa nélküli – összeg. Ám
korántsem elég, ha a további
megoldandó problémákra
gondolunk. Seg ítségével
azonban jelentős lépést tehetünk közös célunk eléréséhez, hogy Érd szerethető, virágzó kertvárossá váljon,
amelynek lakói büszkék
arra, hogy érdiek.
Ennek reményében kívánok valamennyiüknek áldott
ünnepet és sikeres, boldog új
évet!
T. Mészáros András
polgármester

„Mindenki felbecsülhetetlen, pótolhatatlan érték”
Ferenc pápa november közepén, egy reggeli miséjében
ezt mondta: „Közeledik a karácsony. Kigyúlnak majd a
fények, lesz ünneplés, csillogó karácsonyfák, betlehemi
jászlak is… De mindez csak
álca! A világ továbbra is háborúban áll. A világ nem értette meg a béke útját.”
A pápa szerint elég volt a
képmutatásból. Európa és a
nyugati civilizáció elbukhat,
ha most, az utolsó pillanatban nem kapaszkodik bele
az eddig a liberális ámokfutás miatt és politikai korrektségből megtagadott és
sokszor elárult keresztény
identitásába. Ugyanis ennek
hiánya okozza a javak igazságtalan elosztását (ezzel
pedig a szegénységet), az önzést, amely a teremtett világ
pusztulását okozza körülöttünk, a gyűlöletkeltést és a
fegyverkereskedelmet, amelyek a mai háborúk okozói, a
pénzisten által ránk kényszerített modern rabszolgaságot, valamint azt a hamis

szabadságeszményt, amely
nem az embert, hanem vélt
és kitalált álértékeket helyez előtérbe. Mindez pedig
ellentétes keresztény gyökereinkkel.
Mindnyájunkat nyomasztanak az elmúlt hónapok eseményei, és mindnyájan érezhetjük, hogy valami van a levegőben: ez a karácsony egy
kicsit más lesz, mint az eddigiek. Valami megváltozott
körülöttünk, és mintha bizonytalanná vált volna mindaz, amibe beleszülettünk,
amit eddig biztosnak hittünk.
Mintha kihúznák a lábunk
alól a talajt, próbálunk kapaszkodókat keresni.
A december 8-án, Szűz
Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén megnyitott
szentév arra hív, hogy a jogászi és kategorizáló, beskatulyázó okoskodásokat szorítsuk háttérbe, és az igazságosság mindennapi jogos
követelménye mellé állítsuk
oda az irgalmasságot, a szeretetet is. Mert Isten eme lé-

nyegi tulajdonságáról mintha megfeledkeztünk volna.
A karácsonykor megszületett Istenember, mindnyájunk Ura és Meg váltója
ug yanis megmutatta nekünk, hogy Isten szemében a
legfontosabb érték és cél az
ember üdvössége. Minden
egyes emberé: az Öné, kedves Olvasó és az enyém, meg
a szomszédomé. Mert mindenki felbecsülhetetlen, helyettesíthetetlen és pótolhatatlan érték számára. Állítsuk hát helyre a szemléletmódunkat!
Ha a világ nagyjai és döntéshozói hibás – és sokszor
bűnös – módon gondolkodnak is, közöttünk, hazánkban és családjainkban ne
így legyen! A karácsony és
kereszténységünk oly fontos
és meghatározó ünnepei és
értékei ne legyenek a képmutatás áldozatai. Figyeljünk az örök értékekre, jobban, mint eddig. Ne a pillanatnyi haszon és kényelem
legyen a fő szempont, és ne

üresedjék ki, ne váljék képmutatássá a Megváltó születésének ünnepe.
Közöttünk ne így legyen!
A társadalom legkisebb és
legősibb, elemi sejtje, közössége a család, ahol az élet
fakad, és amire a társadalom épül. Isten is ezt választotta, amikor megtestesült,
és ezzel megszentelte a családot. Vigyázzunk hát a családjainkra! Belőlük fakad a
remény és a jövő. A betlehe-

mi jászol körül a Szent Család társaságában adjunk értük hálát, és ne engedjük,
hogy figyelmünket hazug
erők eltérítsék az örök értékekről! Ha ezt meg tudjuk
tenni, akkor hiszem, hogy
továbbra is jó úton haladunk.
Vallom, hogy a remény,
amely karácsonykor kézzelfoghatóvá vált Betlehemben,
egyszer beteljesedik. Ezen
dogozunk a politikában, és
ezt szolgálja a jelenlegi kereszténydemokrata ihletett
ségű kormányunk minden
döntése. Ez a hit, amely
egyébként a kereszténység
egyik alapja, adjon mindnyájunk számára kikezdhetetlen
optimizmust!
Áldott és felelősségteljes,
egyben valódi, őszinte ünneplést kívánok hát kedves
Mindnyájuknak és Családjaiknak, jövőre pedig egy békésebb, boldogabb új esztendőt!
Dr. Aradszki András
országgyűlési képviselő
(Fidesz–KDNP)
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„Egészséget és békességet kívánok
szeretettel mindenkinek”
Legendás kézilabdakapus: többszörös BL-győztes,
világbajnoki ezüstérmes, magyar és osztrák
válogatott, aki pályafutása alatt a világ számos országában megfordult. A karácsonyokat azonban
mindig otthon tölti, családja körében, és az ünnepi sütés-főzésből is kiveszi a részét. Gyermekkori
és jelenkori karácsonyokról beszélgettünk Rácz
Marianne-nal, az ÉRD kapusedzőjével, az Olimpiai
Védnöki Testület tagjával.
n Ádám Katalin

– Hogyan emlékszik vissza a
gyermekkori karácsonyokra?
– Mindig is nagyon fontos
volt számomra a karácsony,
hiszen ez az egyik legszebb
családi ünnep. Nagyon meghitt emlékeim vannak ezekről
az összejövetelekről, gyerekkorom óta. Ma is érzem az otthoni karácsonyi illatokat, a
tradicionális, csak karácsonyra készülő ételek ízeit és a
meghitt beszélgetések hangulatát. A családom Kassa mellől
származik; Trianon után az
egyik nagybátyám ott maradt,
a másik Tokajban telepedett
le, mi pedig a szüleimmel Nyíregyházán éltünk. A karácsonyi szünidőket gyakran Szilvásváradon töltöttem, ahol a
nagybátyám erdész volt. Hihetetlen élmény volt, mikor kimentünk etetni a szarvasokat,
vaddisznókat, ló vontatta szánon az erdőbe – akkor még voltak igazi, havas telek… Emlékszem arra is, amikor odakint feldíszítettünk házilag
készített „fényfüzérrel” egy
nagy fenyőfát; akkoriban ez
még nem volt olyan megszokott dolog, mint most, inkább
luxusnak számított, de akkor
így mindenki szemét gyönyörködtette.
Sok téli élményem fűződik
Tokajhoz is: nagyszüleim háza
közvetlenül a Tisza partján
állt, és voltak olyan kemény hidegek, hogy Tokajról Rakamazra a Tisza jegén mentek át
a lovas szekerek, és mi, gyerekek is ott szánkóztunk, korcsolyáztunk. A karácsony nem

– Az osztrák Hypo játékosaként belekóstolhatott a bécsi
karácsonyok hangulatába is,
méghozzá a rendszerváltás
idején. Miben mások az osztrák
karácsonyok?
nak olyan területei, ahol min– Ausztriában már az első
adventi gyertya meggyújtásánál felállítják a karácsonyfát a
legtöbb családnál. Ezt a szokást áthoztam Bécsből: igaz,
nem az első gyertyagyújtásnál, de december közepén már
állni szokott a fa Hódmezővásárhelyen – itt él a húgom a
családjával, és ide költöztek
Nyíregyházáról a szüleim is –,
és karácsonyi díszítést kap a
ház is: azaz lassan felépítjük
azt a hangulatot, ami a szentestén éri el a tetőpontját. Bécsben egyébként már a rendszerváltás környékén olyan
színvonalú karácsonyi vásárokat rendeztek, mint most itthon a budapesti Vörösmarty
téren. Ott fedeztem fel e vásárok ízét, hangulatát, ahogy a
farsangokét is. A bécsi farsangi időszak ugyanis egészen
más, mint a magyar: mások a
hagyományai, a gyökerei. A
karácsony is más, egyrészt
azért, mert Ausztriának van-

dig van hó december végén,
másrészt az a fajta ajándékozási őrület, ami itthon volt a
rendszerváltozás után, egyáltalán nem volt jellemző a ’90-es
években. Úgy látom, lassan
Magyarországon is a helyükre
kerülnek a karácsonnyal kapcsolatos értékek. Ami a mi családunkat illeti, nálunk az a
legfontosabb, hogy azokat az
élményeket, amelyeket mi is
átéltünk gyermekként, és azokat a hagyományokat, amelyeknek részesei voltunk, továbbadjuk a mostani fiatalságnak, a felnőtteknek pedig
legyen idejük egymásra, a beszélgetésre.

– Karácsonykor ezek szerint
a mai napig összejön a teljes
nagy család?
– Igen, tizennyolc-húszan is
összegyűlünk szenteste a húgoméknál. December közepén
otthon voltam, akkor már javában készülődtek az ünnepre.

– Ki vállalja a 24-ei vacsora müzli. Ezt is én készítettem
elkészítését?
tavaly, és nagy sikere volt.
– Mindenki hozzáteszi a magáét. Megvan a tradicionális
menü, még édesanyámtól vette
át a testvérem: fácánleves –
amit 24-én reggel fél hét tájban
egy nagy fazékban odateszünk főni, és estére összeérnek az ízei –, aztán az elmaradhatatlan töltött káposzta,
szabolcsi módon elkészítve.
Gyermekkoromban mindig
volt a családban disznóvágás
is karácsonytájt, most ez már
nincs, de hozzájutunk félkész
„disznóságokhoz”, amelyekből
házi szalámi, kolbász készül,
és ezek is ott vannak a karácsonyi asztalon, ahogy a sült
húsok és saláták is. Ez utóbbiakat én csinálom, az egészséges életmód jegyében.
Természetesen van des�szert is: a hagyományos diósmákoson kívül reformédességek is az asztalra kerülnek
ilyenkor, mint például a gyümölcssaláta vagy a joghurtos
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hagymával, leöntöm egy joghurtos, olívaolajos, borssal,
sóval fűszerezett öntettel,
majd hűtőben érlelem. Nagyon
jó kiegészítője a sült húsoknak. A fitneszdesszert – így
neveztük el a már említett joghurtos édességet – is gyorsan
elkészíthető: rétegesen a poharakba kanalazok sorrendben
mézet, müzlit, gyümölcsöt, natúr joghurtot, megbolondítom
pörkölt dióval, majd fahéjat
szórok a tetejére. Nagyon dekoratív, egészséges és könnyű
fogás, jólesik a nehéz ételek
után. Tavaly nagy sikere volt,
így valószínűleg az idén is
megcsinálom.

– A család ezek szerint szereti
ezeket a reformkülönlegességeket?

a drága meglepetésekről, hanem az együttlétről, az apró
figyelmességekről, saját kezűleg készített ajándékokról
szólt. Persze egy-egy könyv,
hanglemez is került a fa alá.
Ahogy haladt előre a pályafutásom, és kijutottam külföldi
világ versenyekre, hoztam
haza olyan apróságokat, amelyek itthon kuriózumnak számítottak.

– Egy sportolónak ilyenkor is
vigyáznia kell a kalóriákkal?
– Azokkal mindig (nevet). A
magyar konyha nem a könnyű
karácsonyi fogásairól híres,
de ilyenkor azért mi sem arra
figyelünk, hogy hány kalóriát
viszünk be, hanem élvezzük az
ünnep hangulatát és azt, hogy
bűntudat nélkül falatozhatunk. Persze a sportolók a karácsonyi szünetben is elmennek például futni. Úgyhogy e
kétnapos lakomával nincs
probléma.

– Biztos van, aki szívesen kipróbálna egy-két egészségesebb fogást karácsonykor.
Megosztaná velünk egy saláta
és egy édesség receptjét?
– Hogyne. Nagyon egyszerű
és finom például a vörös
babsalátám: 3–4 konzerv
vörösbabot összekeverek lila-
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– Igen, sőt, az egyik keresztlányom, aki másodéves joghallgató Szegeden, mostanában szintén ráállt ezekre az
egészséges finomságokra, és
nemrég tőlem kért tanácsot
egy „vacsoracsata” megrendezéséhez. Nemcsak én, hanem
az egész család segített neki,
és a vacsora nagyon jól sikerült. Karácsonykor az ételek
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a jó minőségű italokra is:
mint említettem, a család egy
része tokaji – édesapám az ottani gimnáziumban végzett, és
a mai napig visszajár a régi iskolájába –, megvannak még a
rokoni szálak, és ezeknek köszönhetően hozzájutunk jóféle
borokhoz. Ezeket általában
már nyáron megvásároljuk, és
aztán a karácsonyi vacsorához szolgáljuk fel.

szeesett és meghalt. Semmilyen előjele nem volt a bajnak,
26-án ünnepeltük volna a
neve napját. Évekig nem tudtuk feldolgozni ezt a tragédiát, rányomta a bélyegét a karácsonyainkra. Ma már az ő
emléke is hozzátartozik az
ünnepünkhöz: fájdalommal
és nagy szeretettel emlékezünk rá ilyenkor.

– Sportolói pályafutása alatt
volt olyan karácsonya, amit
nem otthon, a családja körében töltött?
– Nem, soha. Az viszont előfordult, hogy az édesapám karácsonykor kórházban volt.
Vacsora előtt meglátogattuk, a
lehetőségekhez mérten feldíszítettük az ágya környékét
szaloncukorral, fenyőággal,
angyalkával, és örültünk annak, hogy így is együtt lehetünk. Az persze megtörtént,
hogy nem tudtam mindkét napot – azaz a 24-ét és a 25-ét –
otthon tölteni, de valamelyiket
biztosan. Idén mindkét napot
sikerül: 23-án utazom a családomhoz, de 26-án már újra Érden leszek. Hiszen akkor már
edzünk.

– A csapat mikor szokott karácsonyozni?
– Az a mérkőzésektől függ.
Tavaly úgy alakult, hogy karácsony után ünnepeltünk,
most még szenteste előtt fogunk. Régebben étteremben
találkoztunk, a csarnokban
azonban van VIP-terem is,
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Rácz Marianne Nyíregyházán született, kézilabdakapus édesanya és futballista édesapa
gyermekeként. 1975–76-ban a Nyíregyháza Volán S.C.-nél, majd 1980-ig a Csepel S.C.-nél, ezt
követően 1988-ig a Vasas S.C.-nél játszott. 1988-tól 1996-ig az osztrák Hypo N.Ö. játékosa.
205-szörös magyar, 113-szoros osztrák válogatott, ötszörös világ-, háromszoros Európa-válogatott, hétszeres BL-győztes (egyszer a Vasas, hatszor a Hypo színeiben). 1982-ben vb-ezüstérmes (Magyarország színeiben), 1990-ben vb-ötödik (Ausztria válogatottjával), itt a torna
legjobb kapusa címet is elnyerte. 1992-ben a barcelonai olimpia 5. helyét szerezte meg az
osztrák válogatottal, és ő volt az olimpia legjobb kapusa. Többszörös magyar és osztrák bajnok, kupagyőztes, szuperkupa-győztes. Edzőként 1998–2000 között a magyar női kézilabdaválogatott másod- és kapusedzője (Mocsai Lajos segítőjeként), csapata 1998-ban az Eb-n 3.
helyet ért el Hollandiában, 1999-ben 5. helyet Norvégiában. 2000-ben a sydneyi olimpián
ezüstérmet, a romániai Eb-n aranyat. Kapusedzőként, nemzetközi referensként dolgozott
1996–1998-ban az FTC-nél, szakmai tanácsadó és másodedző volt 2003–2006-ban a CornexiAlcoa kézilabdaklubnál, csapatával 2005-ben EHF-kupát nyert. 2010 óta az ÉRD kapusedzője,
a csapat háromszoros bajnoki bronzérmes, tavaly az EHF-kupán elődöntőt játszott, és a Magyar Kupa harmadik helyét érte el. 2013-ban az U19-es férfi kézilabda-világbajnokság szervezőbizottsági tagja, 2014. novembertől olimpiai védnöki testületi tag.
ami kiválóan alkalmas a házi
ünnepségekre. Karácsonykor megajándékozzuk egymást, méghozzá a régi jó kalapból húzós módszerrel, külön a játékosok és külön a
stáb tagjai. Ilyenkor aztán
megindul a nyomozás: kinek
mi a vágya, mivel lehetne a
legjobban meglepni. Egyre
kreatívabb ajándékokkal lepik meg egymást a játékosok;
látszik, hogy jól ismerik egymást, tudják, hogy humorosabb vagy inkább saját készítésű dolognak örülne az, akinek a nevét kihúzták. Tavaly
nagyon bevált az is, hogy
nem rendeltünk vacsorát, hanem mindenki hozott valamilyen maga készítette finomságot. Ilyen volt például
Szvetlana Gridnyeva orosz
céklasalátája, illetve Katarina Krpezs csodatortája, de a
többiek is nagyon kitettek

– Újévi fogadalmakat szomagukért. Idén is ugyanígy
tervezzük a közös karácso- kott tenni?
nyozást.
– Az új év egy sportolónál
– Ahogy elmondta, az ünnep nem január elsejével, hanem a
önnek nem a nagy ajándékok- szezonnal kezdődik: az idei
ról, hanem a családi, baráti nekünk elkezdődött már
együttlétről szól, mégis, van-e szeptemberben, és májusig-júvalamilyen különleges kará- niusig tart majd. Folytatjuk tecsonyi kívánsága?
hát azt a munkát, ami ahhoz
kell, hogy a szeptemberben
– Egészséget kívánok min- meghatározott céljainkat elérdenkinek, mert minden más jük.
megszerezhető. Ezenkívül béNagyon nehéz tavaszi szekességet kívánok mind zon előtt állunk, ráadásul jaannyiunknak, egymásra fi- nuárban nyolc mérkőzést játgyelést az ünnepekre, amit szunk nemcsak itthon, hanem
fontos, hogy a hétköznapok- az Európa-kupában is. Azt kíban is szeretettel tovább tud- vánom, hogy azon az úton,
jon vinni mindenki. Csapa- amit elkezdtük, továbbra is
tunknak, az ÉRD-nek és fan- nagy alázattal, szorgalommal
tasztikus szurkolótáborának és hittel haladjunk előre. Cépedig azt kívánom, hogy minél lunk, hogy a bajnokságban a
több teltházas találkozó végén legjobb négy közé kerüljünk,
tudjunk közös sikereinknek az Európa-kupában pedig miörülni!
nél tovább jussunk.

– És az ajándékozás?
– Szenteste hat óra körül
gyűlik össze a család, meggyújtjuk a csillagszórókat,
bekapcsoljuk a karácsonyi
zenét, és a legkisebbek és a
legidősebbek megkapják az
ajándékaikat. Ezt követi a vacsora. A szüleink – akik már
nyolcvan év körüliek – ezután
hazamennek, és csak a felnőttek maradnak. Mi ekkor ajándékozzuk meg egymást. Hagyomány az is, hogy elmegyünk az éjféli misére, hazajövet még beszélgetünk egy
kicsit, és három óra körül
minden elcsendesedik. Karácsony első napján aztán nagyobb baráti társaság érkezik, mondjuk úgy, morzsapartira. Harminc-negyven ember
fordul meg nálunk ilyenkor
dél és éjfél között. Sajnos az
egyik karácsonyi összejövetelhez egy családi tragédia is
kapcsolódik. Hat évvel ezelőtt Karácsonykor a csapat tagjai is megajándékozzák egymást, méghozzá a régi jó kalapból húzós módszerrel. Ilyenkor aztán megindul a
a sógorom bátyja, István ös�- nyomozás: kinek mi a vágya, mivel lehetne a legjobban meglepni

6

| 2015. december 23. |

közélet

Nyomravezetői díj
Az érdi önkormányzat közgyűlése egyhangúan támogatta, hogy az október
végén elkövetett bestiális
érdi gyilkosság nyomozásának elősegítése érdekében a város megduplázza a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kitűzött, nettó egymillió forint nyomravezetői díjat.
Ennek megfelelően már
kétmillió forintot ér az az
információ vagy tanúvallomás, amely elvezet dr. Kárpáti Felícián és felesége,
Mária brutális gyilkosaihoz.
A díjkitűzés összege annak
fizethető ki, aki az elkövető
személyével kapcsolatban

olyan pontos adatokkal
rendelkezik, amelyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a gyanú megalapozottá válik, és
információit az eljárás során ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú
védelmére intézkedéseket
tesz. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli. Mint ismert,
az idős érdi házaspárt még
október végén találták holtan Kossuth utcai családi
házukban, az elkövetők kegyetlenül ölték meg őket.
A gyilkost vagy gyilkosokat
még mindig nagy erőkkel
keresi a rendőrség.

Mentőtiszti szolgáltatás
Az érdi önkormányzat idén
május elsejétől december
31-ig szolgáltatási szerződést kötött a mentőtiszti
autó működtetésére. Az eddigi tapasztalatok alapján
összességében megállapítható, hogy az új szolgáltatás
bevezetésével az ellátás minősége javult, illetve a lakossági panaszbejelentések
is csökkentek, ezért indokolt, hogy az INTER-AMBU
LANCE Zrt.-vel a 2016. évre
vonatkozóan is szerződést
kössenek. A decemberi ülésen tárgyalt javaslatnak
megfelelően városunk a tevékenység ellátásához havonta 600 ezer forinttal já-

rul hozzá. A mentőtiszti
szolgálat működtetésével a
sürgősségi ellátásban olyan
tevékenységek válthatók ki,
amelyek orvosi jelenlétet
nem igényelnek. A korábbi
években végzett felmérések szerint egy pluszorvos
beállítása az ügyeleti szolgálatra éves szinten 25 millió forint ráfordítást jelentene, a mentőtiszti kocsi működtetésével azonban, éves
szinten majd 18 millió forintot takaríthat meg az önkormányzat. A közgyűlés döntése értelmében tehát sürgős esetekben jövőre is
számíthatnak az érdiek a
mentőtiszti szolgálatra.

8 méterig büntetnek
A felszíni csapadékvizek
akadálytalan elvezetése érdekében a közgyűlés no
vemberi ülésén módosította az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló
rendeletét, és – jelentős bírság kilátásba helyezése
mellett – általánosságban
megtiltotta a zöld hulladék,
falevél, zöld nyesedék és
egyéb szennyező anyag elhelyezését az árkokba, csatornákba, folyókákba és átereszekbe. A hatályos rendelet alapján az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni ezek tisztán tartásáról, biztosítva a csapadékvíz
akadálytalan elfolyását az
ingatlan előtti szakaszra ter-

jedően, amennyiben az az
ingatlan határától számított
5 méteren belül található.
A decemberi módosítás ezt
a távolságot 3 méterrel
meghosszabbítja, azzal az
indokkal, hogy a város területén több olyan utca is található, amelynek sajátos
szerkezete miatt az 5 méteres sávra előírt kötelezettség az utcafront szélessége
miatt nem garantálja a csatornák tisztán tartását.
A bírság összege maradt a
novemberben elfogadott
mértékű:
magánszemély
esetében 200 ezer, jogi személy esetében pedig akár
egymillió forintra is rúghat a
rendelet alapján.
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A testület elutasította a kötelező betelepítési kvótát

A diákpolgármester karácsonya

Három ingatlan megvételéről is döntöttek a képviselők, amelyekre a
Modern Városok programban megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása érdekében van szüksége a városnak. Az ülést megelőzően
T. Mészáros András és Pintér Lajos rendőr alezredes, kapitányságvezető
járőröket jutalmazott meg kiemelkedő munkájuk elismeréseképpen.
Heves vitát generált a
Modern Városok program
keretében megvalósuló fejlesztésekhez szükséges ingatlanok meg vásárlására
tett javaslat, ugyanis a baloldali frakció értetlenül
állt az előtt, hogy a Parkvárosba tervezett oktatási
centrum miért nem a korábban tervezett, Darukezelő utcai helyszínen való-

sul meg. A polémia végén
azonban mindhárom ingatlan – a Budai út 7. szám
alatti irodaház, amely a
megyeközponti tankerületet, a Búvár és a Burkoló
utca által határolt telektömb, amely az oktatási
centrum meg valósítását
szolgálja majd, valamint a
Duna-parti egykori téglagyári terület – meg vásár-

Az ingatlanvásárlás kapcsán Pulai Edina (Jobbik) mindhárom megvételét támogatta, de mint kifejtette: az ófalusi
beruházást – amely a Duna-part rendbetételét és turisztikai célokra történő kihasználását jelenti – kiemelten fontosnak ítéli, főként azért, mert magyar kézben maradhat ez
az értékes terület, az ott végrehajtott beruházások pedig új
munkahelyeket jelentenek és idevonzzák a turistákat is.
Havasi Márta (DK) arra volt kíváncsi, hogy a KLIK fizet-e
majd haszonbérleti díjat, ha a részére megvásárolt érdi irodaházba költözik a megyeközponti tankerület. Az Érdi Galéria költségvetésére tett javaslat kapcsán pedig részletesebb elszámoltatást szorgalmazott.
Szűcs Gábor (MSZP) túl magasnak tartotta az önkormányzat
által megvásárolni kívánt ingatlanok értékét, szerinte célszerű lett volna több szakértői értékbecslést kikérni. A baloldali frakció azt sem tudta elfogadni, hogy a Fenyves Parkvárosba tervezett iskola és óvoda nem a Darukezelő utcában, hanem egy külön erre a célra megvásárolt ingatlanon
fog megépülni.

Különleges évet hagy maga mögött Tomka Lilla, hiszen ő lett idén az
érdi diákság „első embere”, így a tanulás mellett rengeteg feladat várt rá
az utolsó negyedévben. Nem csoda, hogy már alig várja az ünnepeket,
amikor több idő jut pihenésre és a családra, sőt szeretett szülővárosába,
Szegedre is ellátogathat.
Idén először számoltak be a képviselők éves munkájukról
lását eg yhangúlag támogatta a plénum.
Ezt követően a képviselők
elfogadták az ÉTH Kft.-vel
szemben fennálló tagi kölcsön összegének rendezésére tett javaslatot, és a közelmúltban elkövetett, bestiális
gyilkosság kapcsán történő
nyomravezetői díj kitűzésével is egyetértettek. Támogatta a közgyűlés az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását, majd jóváhagyta az Érdi
Galéria 2016. évi üzleti tervét. Ugyanígy elfogadta a
teljesítménykövetelmények
alapját képező stratégiai célok meghatározására tett javaslatot, valamint a közgyűlés jövő évi munkatervét is.
Újabb, személyeskedésektől sem mentes, elhúzódó vitát generált Kopor Tihamér
(Fidesz–KDNP) indítványa,
amelyben arra tett javaslatot, hogy az érdi közgyűlés
adjon ki támogató nyilatkozatot azzal kapcsolatban,
hogy elutasítják az Európai

Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvótát.
Indítványát végül a három
balodali képviselő ellenszavazata mellett 14 igennel fogadta el a plénum.
Simó Károly alpolgármester (Fidesz–KDNP) a város stratégiai zajtérképére
épülő intézkedési terv felülvizsgálatára tett javaslatát
is támogatták a képviselők
és egyhangúlag elfogadták a
Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 2010. óta
megkötött szerződés megújítását, amely a hátrányos
helyzetű munkavállalók részére nyújt álláskeresési és
munkaerő-közvetítő szolgáltatást.
Az utolsó napirendi pontokban szociális és egészségügyi kérdésekben születtek pozitív döntések, többek
között arról, hogy az önkormányzat jövőre is igénybe
veszi a mentőtiszti szolgáltatást, végül a képviselők zárt
ülésen folytatták a munkát.
n Bálint Edit

Érdliget is bekapcsolódik a fejlesztésekbe
Ötszázmillió forintból újjáépült a Sárd utca:
nemcsak az aszfaltborítás új, hanem a vízelvezető árok is. Az utca szomszédságában, a papi
földeken hamarosan megkezdődik egy több
milliárd forintos projekt, a Modern Városok
program keretében.
A Nagytétény felé vezető
Sárd utca felújításával több
évtizedes problémát orvosolt az önkormányzat.
A Néra utcáig tartó rész
pár éve már megépült, az
onnan kifelé vezető, 700 méteres szakaszra most került sor.
Mint T. Mészáros András
polgármester múlt szerdai,
a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, az
út állapota azért romlott le,
mert az érdligeti terület nagyon mélyen fekszik, sok a

belvíz, ráadásul a 2000-es
évek elején végzett csatornázási munkálatokat sem
megfelelően végezték. Most
új alapot és vízelvezető árkot is építettek – ide folyik
majd be az enyhén lejtő aszfaltról a csapadékvíz.
A pályatest ugyanolyan
széles maradt, mint volt –
az út két oldalán elhelyezett villanyoszlopok az út
kiszélesítését nem tették
lehetővé –, ezért a 30 km/
h-s sebességkorlátozás lesz
érvényben. Mint T. Mészá-

ros András elmondta, a jövő
esztendőben forgalomcsillapító eszközöket is elhelyeznek majd az utcában –
nem fekvőrendőröket, inkább nagyméretű virágládákat.
– A Sárd utca mellett fekvő papi földeken is nagy fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani: a Modern Váro
sok program keretében záportározót kívánunk létrehozni, és ide vezetnénk az
Érd-Parkváros keleti területein keletkező csapadékvizet. Emellett halas- és
csónakázótóként is funkcionálna ez az 5–8 hektáros
vízfelület. A tervek már
megvannak, ahogy a forrás
is: egy 2,4 milliárd forintos
fejlesztés indulhat el hamarosan – zárta szavait a polgármester.
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Személyes ajándék tizenegy unokatestvérnek

Idén utoljára ülésezett a közgyűlés
Az önkormányzati törvénynek megfelelően, idén
először nyújtotta be a közgyűlésnek valamennyi városi képviselő az egyéves
tevékenységéről szóló beszámolót. Elsősorban a saját választókerületükben
elvégzett munkájukról tájékoztatták a plénumot, de
egyetértettek abban, hogy
amit elértek, bizonyos értelemben csapatmunka is
volt, hisz nem valósulhatott volna meg, ha nem áll
mögöttük a polgármester
és a közgyűlés. A tájékoztatók a város honlapján és
várhatóan az Érdi Újságban is a nagy nyilvánosság
elé kerülnek.
Néhány, év végén elmaradhatatlan döntés következett, majd a közterületek
tisztán tartásáról és a helyi adókról szóló rendeletet
módosították a képviselők,
belefoglalva, hogy a háziorvosok és házi gyermekorvosok iparűzési adójának elengedése mellett a
jövőben a vállalkozásban
működő védőnők is mentességet élveznek.

| 2015. december 23. |

n Bálint Edit

– A felelősségteljes feladatok mellett év végén a kellemesebbekből is kivette részét
az Ifjúsági Önkormányzat…
– Szerettük volna megajándékozni az érdi gyerekeket, ezért több tíz kiló szaloncukrot vásároltunk, amit
rénszarvasnak, krampusznak öltözve, két nap alatt elosztogattunk a járókelőknek, legfőképpen a gyerekeknek, de a felnőtteknek is
jutott belőle. Jó érzés volt
látni a kicsik hirtelen mosolyra derült arcát.

– Rendkívüli esztendőt
zártál, hiszen az első Ifjúsági
Önkormányzat diákpolgármestereként egy majd 70 ezres település diákságának
érdekeit képviseled. Milyen
érzés ez számodra?
– Szavakkal leírhatatlan… Megtiszteltetés és boldoggá tett, hogy az érdi diákság többsége bizalmat
szavazott nekem. Óriási felelősség ez, aminek igyekszem megfelelni. A választás óta eltel hónapokban a
diáktestület tagjai megismerték egymást, és meggyőződésem, hogy egyre jobb az
együttműködés közöttünk.
Jó hangulatban telnek a közgyűléseink, mindenki elmondhatja a véleményét,
minden ötletet, javaslatot vitára bocsátunk, és közösen
döntjük el, életképes-e a felvetés.

– Eddigi munkád alapján
elmondható, hogy kompromisszumképes vagy. Otthon
is ezt gyakorlod? Vannak
testvéreid?
Jövőre forgalomcsillapító eszközöket is elhelyeznek majd az utcában
Kopor Tihamér (Fidesz–
KDNP), a választókerület
önkormányzati képviselője a
Sárd utcai építkezéssel kapcsolatban emlékeztetett
arra, hogy Érdliget ezen részein mindig komoly gondokat okozott a belvíz, és szükség volt vízrendezési mun-

kálatokra is a környező utcákban.
– A lehetőségekhez képest sikerült a legtöbbet kihozni ebből a területből, és
láthatóan Érdligetnek ez a
része is bekapcsolódik a fejlesztésekbe – hangsúlyozta
n Á. K.
a képviselő.

– Egy 21 éves nővérem és
egy ötéves kisöcsém van.
A nővéremmel is szoros a
kapcsolat, bár ő év közben
kevesebbet van itthon, jogásznak tanul Szegeden.
Ezért is várom már nagyon
a karácsonyt, mert a téli
szünetben együtt lehetünk.
Előbb Érden ünnepelünk a
szegedi nagyszüleinkkel,

szú listát írtunk, amit annak rendje és módja szerint
meg is címeztünk a Felhő
utca 14-be, mert úgy gondoltuk, itt lakik Jézuska az angyalaival. Mindenesetre a
lista jó helyre kerülhetett,
mert a felírt tárgyak zömét
megkaptuk, sőt mindig volt
olyan meglepetés is a fenyő
alatt, ami egyikünk listáján
sem szerepelt. Nálunk azonban az átlagosnál hosszabbra nyúlik a karácsony, mert
az érdi ünneplést Szegeden,
szélesebb családi körben
folytatjuk. Igen nagyszámú
a családunk, tizenegy unokatestvérem van, akiket saját készítésű ajándékokkal
szoktam meglepni, és én is
hasonló apróságokat kapok
tőlük. A legfontosabb vala
mennyiünk számára, hogy
Tomka Lilla szeretne jó példát együtt lehetünk.
állítani az utánuk következők– T. Mészáros András, Érd
nek

utána mi megyünk hozzájuk. Emiatt is izgulok, mert
Szeged a szülővárosom,
mindig szívesen látogatok
haza. Körbejárom a régi
kedvenc helyeket, ahol az
általános iskolai éveim egy
részét töltöttem. Úgy tervezem: érettségi után Szegeden folytatom a tanulmá-

nyaimat. Egyelőre a pszichológia vonz, nagyon érdekelnek az emberi magatartásformák okai, de előbb legyek túl az érettségin, aztán
majd meglátjuk, hogyan tovább.

– Milyen nálatok a karácsony? Hogyan készültök rá?
– Mivel a kisöcsém még
csak ötéves, karácsony napján én szoktam elvinni egy
kis délutáni sétára vagy a
játszótérre, hogy az „angyalok” addig titokban meghozzák a fenyőfát, amit utána a
család közösen feldíszít. Ebben már Lőrinc is részt
vesz, ő az alsó ágakat ékesíti. Anya közben készíti az
ünnepi vacsorát. Ha minden
készen áll, jöhet az ünneplőruha, és amikor felvillannak a karácsonyfa fényei,
jöhetnek az énekek, majd az
ajándékosztás izgalmas pillanatai következnek.

– Gyermekkorod karácsonyaiból mire emlékszel szívesen? Volt olyan ajándék,
amire különösen vágytál?
– Hog yne, rengeteg!
A nővéremmel mindig hos�-

polgármestere úgy fogalmazott: történelmet írtok,
mert Érd történelmében az
első városi diáktestület tagjai vagytok. Milyen érzés
történelmet írni?
– Valójában annyira élvezem ezt a munkát, hogy
egyáltalán nem érzem tehernek vag y nehéznek.
Kezdetben még volt bennem
egy kis aggódás, hogy meg
tudok-e majd felelni minden
elvárásnak. Az első nagy
kihívás a tízmillió forintos
költség vetés összeállítása
volt. Úgy kellett „beosztanunk” ezt az összeget, hogy
megfeleljen az Ifjúsági Önkormányzat alapelvének, a
teljes érdi diákság érdekeinek. Úgy érzem, sikerült
megoldanunk ezt a komoly
feladatot. Meggyőződésem,
hogy ilyen lelkesedés mellett minden esélyünk megvan a kitűzött célok megvalósítására. Szeretnénk jó
példát állítani az utánunk
következőknek, s már alig
várom a januárt, amikor az
Ifjúság i Önkormányzat
folytathatja a munkát. Addig is, kellemes ünnepeket
és boldog új évet kívánok
valamennyi érdi diáktársamnak!

Adventi hangverseny az evangélikus templomban

Karácsonyi bölcsődal egy áldott éjjelen
Városunkban hosszú évek óta nem múlhat el advent az Érdi Kamarazenekar koncertje nélkül. Mára
hagyománnyá vált, hogy Érd valamelyik templomában örvendeztetik meg a zenekedvelőket.
tétele következett. Händelt, a
szász származású, barokk zeneszerzőt és hangszeres előadót – mivel élete nagy részét

tötte a gyülekezet tagjait,
valamint a koncert kedvéért
megjelent vendégeket. Lu
kács evangéliumának első
könyvéből olvasott fel, majd
Jézus születéséről beszélt.
Hangsúlyozta, hogy a hit és
az alázat ma is Istennek tetsző dolog, és nekünk immár
nem a kis Jézusra, hanem az
újjászületést, a szabadítást

Városunkban az Érdi Kamarazenekarral nemsokára ismét találkozhatunk hagyományos újévi koncertjükön, amely
2016. január 8-án, pénteken 18 órai kezdettel lesz hallható a Szepes Gyula Művelődési Központ színháztermében
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Idén a Thököly utcai evangélikus templom adott otthont
december 13-án, advent harmadik vasárnapján az Érdi
Kamarazenekar és a Vox
Insana kamarakórus közös
hangversenyének. Mint kiderült, a fiatal énekkarnak ez
volt az első „zenekaros” fellépése, ráadásul erre az élvezetes és változatos, több meglepetést is tartogató műsorra
rádupláznak: városunkban a
kórus volt a zenekar vendége,
majd karácsony előtt a budapesti Fasori Evangélikus
Templomban sorra kerülő
hangversenyen szerepcsere
következik.
A zenekar Händel D-dúr
trombitaversenyével kezdett,
szólóját Igricz Balázs előadásában hallhattuk, majd ugyancsak Händel műve, a G-dúr
Concerto grosso Opus 6. első

Londonban töltötte – az angolok nemzeti zeneszerzőjüknek
tartják. Nagy hatással volt a
bécsi klasszikusokra: Haydnra, Mozartra és Beethovenre.
Csodálatos hangzású művét
követően Bembinow Ave Maria
Stella című szerzeménye csendült fel.
Ezután a templom lelkésze, Labossa Péter köszön-

adó megváltóra van szükségünk.
Az igehirdetést követően
mutatkozott be a Vox Insana
kamarakórus. Elsőként a litván komponista, Miskinis
Cantate Dominóját, majda
Christina Rossetti versét
megzenésítő Gustav Holst művét, az In the Bleak Midwinter
című szerzeményét adták elő.
Ezt követően két magyar
szerző műve következett: Farkas Ferenctől az Áldott éj,
majd Bárdos Lajostól a Karácsonyi bölcsődal csendült fel.
A hang versenyen Vivaldi
Magnificat című szerzeménye
is elhangzott, ami a latin megnevezése annak a köszöntésnek, amellyel Szűz Mária Zakariás feleségének, Erzsébetnek a köszöntésére válaszolt,
így közölve, hogy Jézussal
várandós.
Az egy rákoskeresztúri középiskola baráti társaságából,
2009-ben alakult Vox Insana
Kamarakórust Tőri Csaba, a
pár éve diplomát szerzett, fiatal és tehetséges zenetanár
vezeti, aki a hangversenyt is
vezényelte. Az érdi zenekar
koncertmestere Czidorné
Kerecsányi Erika, művészeti
vezetője Rédai Erzsébet.
n BE

Vevőink nappali + 2–3 szobás házakat keresnek Érden.
– Legyen a legjobb kezekben az ingatlana!
– Szerezzen páratlan versenyelőnyt!
– Kapja meg az elérhető legmagasabb piaci árat!

VÁRJUK HÍVÁSÁT!
Dósa András – Irodavezető
Tel.: +36 70 442 70 58
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Naprakész piaci információkkal a tarsolyunkban,
képzett és vizsgázott Kollégákkal a csapatunkban

Femicska csókjai a könyvtárban

Az ismeretlen Gelléri Andor Endre
Urbán László évtizedek óta egy különleges missziót
tölt be, ismert írók ismeretlen műveit kutatja fel, azaz
magányosan beül a könyvtárszobába és órák múlva
„barátokkal” tér onnan vissza a hétköznapokba.
Mostani könyvbemutatóján azonban kivételesen
két valódi baráttal, Temesi Lászlóval és Láng Józseffel
beszélgetett.
Legutóbbi hosszas búvárkodásának gyümölcse, a Gelléri
Andor Endre tollából született
Femicska csókjai című most
megjelent kötet, amelyet Érden,
az ünnepi díszbe öltözött Csuka
Zoltán Városi Könyvtár ez évi
utolsó rendezvényén mutattak
be.
Felvezetésként belekóstolhattunk Gelléri világába Ungvári Álmos egyetemi hallgató,
a Latinovits Zoltán Diákszínpad ifjú színészjelöltje tolmácsolásában, aki felolvasta a régen híres, ma már méltatlanul
elfeledett író egyik előkerült
remekét, a Majompecsenyét. A
groteszk-szatirikus írás tartalmát nem áruljuk el, azt azon-

A szél formálta homoksivatag a legtökéletesebb táj

Péczely Lajos előadásából
dióhéjban megismerhették a
térség földtörténetét és történelmét, majd képet kaphattak a sivatagok arculatáról,
de szólt az ókori civilizációk
emlékeiről és egy képzeletbeli utazást tehettek a Karakumban és a Kizil-kumban,
megismerve az Aral-tavat, a
karavánszerájokat és az
Üsztürt-fennsík morfológiai
látványosságait. Repülővel
érkezve, fentről csak a kietlenséget és az uralkodó világosbarna, drapp szín árnyalatait látjuk, amely kétmillió
évvel ezelőtt hatalmas őstenger volt, majd másfél millió
éve elkezdődtek azok a változások, amelyek során az őstenger kelet felé húzódott, a
középső része pedig a száraz éghajlat miatt elsivata-

gosodott. A föld mélyében
zajló folyamatok máig nem
fejeződtek be, igen gyakoriak itt a földrengések, 1948ban Türkmenisztán fővárosa egyetlen nap alatt elpusztult, de 1966-ban is hatalmas földrengés rázta meg
Taskentet.
A mostoha körülmények
ellenére ennek a térségnek
csaknem négyezer éves történelme van, amelynek legutóbbi, másfél évezredéből –
Péczely Lajos szerint – négy
stációt emelhetünk ki. A török népek az 5. századtól
kezdődően útra keltek és
egész Közép-Ázsiában elterjedtek. Jóval később, 1238ban egy kis török nép Magyarországra is bebocsátást
kért, ők a kunok, akik később teljesen beolvadtak. A

második stáció a 8. században következett be, amikor
az arab világ megtámadja
Közép-Ázsiát, és hatására
eltűnnek a fejlett civilizációk, elterjed az iszlám. A harmadik stációban kezdődik a
nagy játszma, amikor az
orosz és a brit birodalom is
igyekszik magának meghódítani a térséget. Végül egész
Közép-Ázsia orosz tulajdonba kerül, majd fokozatosan
sikerül a középkori rabszolgatartó társadalmat lassanként elindítani az európai
civilizáció irányába. A folyamat a Szovjetunió megalakulásával még inkább felgyorsul, óriási fejlesztések
kezdődnek az oktatás, az
egészségügy, az iparosítás,
a tudomány és valamennyi
fontos ágazat terén.

A kommunizmus alatt az
iszlámnak semmi szava nem
volt. A Szovjetunió szétomlását követően ezekből a tagállamokból önálló államok
születtek, ám afféle érdekes
„köztársaságokként”, látszatállamokként működnek.
Péczely Lajos 2003-ban
egy expedíciót szervezett a
közép-ázsiai sivatagok felkutatása céljából, amelyen
megtapasztalta, hogy a homoksivatag a világ legtökéletesebb tája. Nincs semmi,
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olyan sokat szeret, és szinte
mindenkinél talál remekműveket.
Gelléri Andor Endrét is a legkiválóbb magyar írók közé sorolja – Kosztolányi Dezső tündéri realizmusnak nevezte alkotói
módszerét –, akinek a könyveiből megismerhetjük a száz év
előtti magyar valóságot.
A Femicska csókjai ebben (is)
segít, már karácsonykor elkezdhetjük forgatni. Zárva lesznek a
könyvtárak, néhány napig Urbán László is „kénytelen” lesz
családi körben kutatni, de nem
félünk attól, hogy már a 86.
könyvén töri a fejét…

dítő, afféle búcsúlevéllel kiegé- Lesz ez még több is, mert mindszítve, amelyet feleségének írt a össze 65 éves – jegyezhetnénk
munkatáborból, a halál elősze- meg kedves iróniával…
lét megérezve.
– Azért nemcsak a kutatás
Urbán László igen nagy mun- miatt olvasok, hanem hobbiból
kát végzett, számos korabeli új- is, az olvasás öröméért – magyaságot böngészett, nézett át, így rázkodott hallgatóinak az esten,
akadt, akad rá az irodalmi a tőle megszokott derűvel, meggyöngyszemekre. Ez a gyorsol- nyugtatva az aggódókat, akik
vasás elsajátítása nélkül elkép- azt hiszik, Urbán László magázelhetetlen lenne, de „gyorsírás” nyos farkasként, könyvmolyban igen, hogy a kötet tartogat nélkül is, mert röpke három évti- ként éli életét. Kedvenc íróját
n T.L.
még számos meglepetést, a zed alatt eddig 85 kötetet jegyez! nem tudta megnevezni, mert
címadó Femicska csókjai novellán kívül például értékes dokumentumokat.
S hogy miért éri meg kiadni
egy olyan könyvet, ami eddig
csupa ismeretlen írásokat tartalmaz, arra Láng József, az Argumentum Kiadó igazgatója válaszolt.
– Fontosnak tartjuk, hogy e
nagy író művei újra a köztudatba kerüljenek. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de ráfizetni sem, mert hiszem, hogy jó
ügyet szolgálunk, s ezt az olvasók is megérzik, és kíváncsiak
lesznek Gelléri más műveire is. Tündéri realizmus. Urbán László (balra) Temesi Lászlóval (középen) és Láng Józseffel Femicska csókjáról
Ez egy szép kötet, egy megren- beszélget

A Kara-kum és Kizil-kum egy mérnök expedíciója nyomán

A Világjáró esték legutóbbi előadásán egy olyan vidékre kalauzolta az
érdeklődőket Péczely Lajos mérnök, ahová viszonylag kevesen vágyakoznak, hiszen Közép-Ázsia sivatagai és pusztaságai korántsem népszerűek a
turisták körében, s bár sokan gondolják, hogy a végtelen homokdűnéken
kívül aligha akad látványosság – a Magyar Földrajzi Múzeum legutóbbi
vendége mégis rengeteg érdekességet megosztott erről a térségről.

ADJUK EL AZ ÖN HÁZÁT IS!

kultúra
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ami megzavarná, csupán a
gravitáció és a szél formálta
alakzatok léteznek, amelyek
folyamatosan változnak.
Kara-kum a fekete, a Kizilkum pedig a vörös homoksivatagot jelzi, mégis mindkettő egyformán sárgás színű.
Kara-kumban találhatók a
legmagasabb homokdűnék,
és vannak növényzettel borított részei is.
Bármilyen hihetetlen, 540
kilométernyi kiépített út vezet át a sivatagon. A két siva-

tag között 17–20 méternyi
mélységben több kút is található, amelyeket nagyon
nagy becsben tartanak,
mindegyiknek neve is van.
Ugyanakkor a sivatag maga
is „halad”, esetenként 30 év
alatt képes teljesen „elnyelni”, maga alá temetni akár
egy egész falut. A növényzet
azonban képes korlátozni a
homok szabad áramlását –
magyarázta az előadó, aki
egy sivatagi furcsaságra, a
szüntelenül égő gödörre is
felhívta a figyelmet, amely
már a 70-es évektől lángokban áll, de nem tudni, mi táplálja a 25 méter mélységű
n Bálint
akna tüzét.

Diósd, Balatoni út
(Agip kútnál)
Tel.: 70 941-4122
Mobiltelefonok
tartozékok

S.O.S. Szerviz
nyitva tartás:
H-P: 900-1800 • Szo: 900-1200

www.minigsm.hu

iphone (garancián túli szerviz) és
Samsungra szakosodott szerviz.

További üzleteink:
Campona (vasárnap nyitva)
Diósd – interspar
aréna Pláza

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

309292
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika
Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése
Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek
altatásban is
dr. nÉmeth ákos
ÉrsebÉsz, főorVos
bejelentkezés: 10–18 óra között
06-30-815-1117 CsÜtÖrtÖk 17–19 óra
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
310629

kultúra

A hirdetést a

támogatta.

NÉGY ÉVSZAK
Érd, Budai út 22. Nyitva tartás: december 21–23.: 8–18,
december
24.: 8–12, december 28–30.: 8–16, december 31.: 8–12
dec

Szilv eSzte ri a jánl atun k:

Trombita, szerpentin, konfetti, teremdíszítő girlandok,
party kellékek, eldobható poharak, tányérok széles választékban.

További kínálatunk: Naptárak, határidőnaplók

ÚJ!
J 2016-tól
ó nyomtatványok! Keressen mindek a Facebookon is!
is
540 kilométernyi út vezet át a semmin keresztül

Boldog Új Évet Kíván a Négy Évszak!

292350
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Í
gy
írok
én...
Így írok én...

EMLÉKNAP AZ ELHURCOLTAKÉRT
2016. január 10., vasárnap

Urbán László: Sajtótükör – 8 Órai Újság, 1936. dec. 15.

Akik minden reggel „bejárnak” Pestre

Így írok én...

AZ ÉRDI SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
AZ ÉRDIIRODALMI
SZEPES GYULA
MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT
PÁLYÁZATOT
HIRDET
IRODALMI PÁLYÁZATOT HIRDET
ÁLTALÁNOS
ÉS KÖZÉPISKOLÁS FIATALOK RÉSZÉRE
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS FIATALOK RÉSZÉRE
A
MAGYAR
A MAGYAR KULTÚRA
KULTÚRA NAPJA
NAPJA ALKALMÁBÓL.
ALKALMÁBÓL.

8 órakor
SZENTMiSE az újvárosi Jézus Szíve templomban
10 órakor

AZ ÉRDI SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
IRODALMI
PÁLYÁZATOT
A
témája
kötetlen.
A pályázat
pályázat
témájaHIRDET
kötetlen.
ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS
FIATALOK
RÉSZÉRE
KATEGÓRIÁK:
KATEGÓRIÁK:
A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA ALKALMÁBÓL.

iSTENTiSZTELET ÉS KOSZORúZáS
a Kálvin téri református templomban

vers, mese, monda, rövid elbeszélés

vers, mese, monda, rövid elbeszélés

11 órakor

A PÁLYAMŰVEK
HATÁRIDEJE:
A pályázatBEADÁSI
témája kötetlen.

A PÁLYAMŰVEK
BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2016. JANUÁR
11.

KOSZORúZáS az Elhurcoltak emlékművénél
Köszöntőt mond:
T. MÉSZáROS ANDRáS polgármester
Megemlékező beszédet mond:
PERGEL ANTAL, a „Malenkij robot” emlékbizottság
elnöke, történész
Közreműködik:
SZIRMOK PEDAGÓGUS ÉS VÁROSI NŐI KAR
Karnagy: Gáborné Harmath Aliz

KATEGÓRIÁK:
vers, 2016.
mese, monda,
rövid elbeszélés
JANUÁR
11.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikus
formában a wolf.katalin@szepesmk.hu
e-mail címre
A PÁLYAMŰVEK
BEADÁSI HATÁRIDEJE:
A pályaműveket az
alábbi címekre várjuk:
vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.

2016.
JANUÁR 11.
elektronikus formában
a wolf.katalin@szepesmk.hu
e-mail címre
vagy a Szepes Gyula Művelődési
Központ
2030
Érd,
Alsó
utca
9. postacímre.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
maximális terjedelem 10 000 karakter, 2 centiméteres margók, 1-es sorköz.
elektronikus formában a wolf.katalin@szepesmk.hu e-mail címre
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
vagy a SzepesA Gyula
Művelődési
Központ
2030az
Érd,
Alsónevét,
utca 9. postacímre.
pályaműveken
kérjük
feltüntetni
alkotó

maximáliscímét,
terjedelem
10 000 karakter,
2 centiméteres
1-es sorköz.
értesítési
telefonszámát,
e-mail címét,
életkorát margók,
és a tanintézet
nevét.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
A pályaműveken
kérjük feltüntetni
az átadására
alkotó
nevét, 1-es sorköz.
maximális terjedelem
10 000 karakter,
2és
centiméteres
margók,
Az eredményhirdetésre
a díjak
értesítési címét,
telefonszámát,
címét, KULTÚRA
életkorát ésNAPJA
a tanintézet nevét.
2016.
január 22-én,e-mail
a MAGYAR

12 órakor
A SZEPES GyUlA MűVElŐDÉSI KöZPONtbAN

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét,
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor
értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét, életkorát és a tanintézet nevét.
Szepes Gyula Művelődési
Központban.
Aza eredményhirdetésre
és a díjak
átadására

Előadják: PiKALi GERDA és RÉKASi KáROLy

2016.
22-én, a MAGYAR
KULTÚRA
NAPJA
Az január
eredményhirdetésre
és a díjak
átadására
További információ Wolf Katalintól kérhető a következő telefonszámon:
2016.
január
22-én,
a
MAGYAR
KULTÚRA
alkalmából
rendezett ünnepségen kerül NAPJA
sor
06/23/365 490 – 115-ös mellék.
alkalmából
rendezett
ünnepségen
kerül sor
a Szepes Gyula
Művelődési
Központban.
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

Gyűjtötte és feldolgozta lendvai tímár Edit
Színpadra állította tollár Mónika

További
További információ
információ Wolf
Wolf Katalintól
Katalintól kérhető
kérhető a
a következő
következő telefonszámon:
telefonszámon:
06/23/365 490
490 –– 115-ös
115-ös mellék.
mellék.
06/23/365

ELHURCOLTAK
címmel részletek az érintettek visszaemlékezéseiből
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A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
tanulóinak műsora
Felkészítő tanár: dr. Srágliné Molnár beáta
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vánn az
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a
308256

ÉrdMost.hu

Hajnali negyed hét. A kis
állomáson még senki nincs,
pedig a vonat öt perc múlva
indul. A váróteremben, a
nag y vaskályhában vidáman pattog a tűz. A gyenge
villanyfény mellett a jegykiadó álmosan pipázik ki a
kisablakon, talán alszik is,
de biztosan a jó meleg ágyra
gondol. Künn a sötétben már
látszik a mozdony kék reflektora, amint küszködve a
köddel, közeledik.
Most megérkezik az első
utas. Öreg, ősz bácsi. Már
harminc éve bejár minden
hajnalban pesti hivatalába.
Mindenki ismeri és tiszteli
a vonalon. A vitatkozásoknak ő vet véget egyetlen rövid mondattal. Mindig elsőnek ért ki a vonathoz és
még sohase késett el. Talán
el se menne nélküle a vonat.
Éppen csak átmegy a várótermen és a vicinális már
ott van az állomáson. És ebben a pillanatban varázslat
történik. Mintha a földből
nőnének ki az emberek: ott
terem mindenki, aki ezzel a
vonattal szokott bejárni.
Mikor jöttek, merről jöttek,
nem látta senki. Csak egy
ember hiányzik, a könyvelő.
Biztosan megint beteg.
Nem bírja a tüdeje a ködöt, a
hideget, a hajnali felkelést.
Szegény annyit hiányzik,
hogy a végén el fogja veszíteni az állását. Elindul a vonat
és mindenki elfoglalja megszokott helyét. Kialakulnak
a klikkek. A tanár úr előveszi a kártyáját és keverni
kezd, mert a következő megállóban felszáll az alsóspartner.
Az öregúr kinyitja a szivartárcáját. Mindig hat darab van benne. Nem nyúl
hozzájuk, csak nézi őket
percekig. Talán nem is gondol rájuk. Nagy sokára kivesz egyet, megsimogatja
ropogtatja, leharapja a végét s rágyújt. Öngyújtója
külön érdekesség, múzeum
ba való példány.
A fiatal ügyvéd nyakkendőjét köti, más a cipőjét pucolja, körmét piszkálja, fésülködik, tegnapi újságot
vesz elő. Mindez a legnag yobb csendben történik.
Mindenki magával törődik,
magába mélyed. Egész nap
talán ez az egyetlen perc,
amikor ráér saját magával
törődni. Mikor ember és nem
robotoló gép. Mikor őszinte

és nem cinikus. Mikor magának él.
De a csend nem tart sokáig, mert megszólal a mindent
tudó.
Ő a legkeg yetlenebb
ember itt, nem hagy senkit
se nyugton. Előtte nincs titok és nincs ismeretlen. Nem
barátja a diszkréciónak.
Fantáziája nem tűr határokat. Minden reggel bemondja a legújabb újságot. Hogy
honnan valók az információk, nem tudni, valószínűleg
ő maga se tudja.
– Tegnap este a Dohány
utcában látták Hitlert! – robbantja ki a szenzációt.
Senki se lepődik meg a váratlan híren. Mindenki hallgat, csak a közvetlen szomszéd sóhajt és az öregúr
jegyzi meg, hogy:
– Ilyen az élet!
De a kegyetlen vitatkozni
kezd. Kiabál, a távollevőkre
hivatkozik, méregbe jön.
Senki sem próbálja megállítani a szóáradatot: ez a monológ a társalgás nyitánya.
Mikor mindenttudó úr kivitatkozta magát saját magával, megindul a társalgás.
Kiindulópontunk, az időjárás nagyon jó. Lehet rajta
vitatkozni anélkül, hog y
gondolkozni kellene. Hiszen
mindenki olyannak látja,
amilyen a hangulata.
A szomorú biztosan esőt
jósol, a jókedvű szép, fehér
karácsonyt vár, pedig ma ő
sincs jó hangulatban, mert
egy termetes asszonyság elfoglalta megszokott helyét.
Régi helyét elfoglalták, el
van rontva az egész napja.
Idegen helyen nem tud jókat
mondani. Humora helyhez
van kötve. Mereven nézi a
hölgyet, haragot akar mutatni, de arca nem alkalmas
erre. A bosszúság helyett
valami mosolygásszerű fintor ül ki nagy, kövér arcára.
Egyáltalában nem látszik
mérgesnek. A helyzetet nem
ismerő azt hiszi, hog y a
szemben lévő kövér hölggyel
akar kikezdeni. A vidéki
hölgy is észreveszi a fixírozást, izeg-mozog, ruháját
ig azg atja, k ipúderozza
fényes, jó falusi arcát, kinéz
az ablakon és mosolyogni
kezd, hogy milyen sikere
van már korán reggel! Joggal háborodik azonban fel,
mikor mosolyára egy durcás
grimasz és gyors elfordulás
a válasz. Nem érti a helyzetet, hiszen nem ő kezdte a

szemezést, ő ártatlan. de a
jókedvű úr se tudja, miért
mosolyognak rajta mindig,
még akkor is, mikor ő haragszik.
Lassan-lassan megtelik a
vonat.
Felveszi a következő állomás bejáróit. Minden típus
képviselve van, bizonyos
átformált kiadásban. A
bejárás, az állandó percnyi
pontosság ú ta lá l kozás
minden embert átformál,
bizonyos
mértékig
hasonlóvá teszi az utasokat.
Mindenki ismeri egymást,
ha nem is személyesen, vagy
névről, legalább: látásból.
De még ez a kényszer
ismeretség, ez a sors
közösség is erősebb kapocs,
m i nt szá mos ha ngos,
ölelkező barátság. Ha csak
egy ember, akár a legjelentéktelenebb is hiányzik,
megindul a részvétteljes találgatás: mi van vele, miért
hagyott ki egy napot, talán
felmondta a szolgálatot a
megviselt emberi gépecske?
És másnap, ha újra jön, mindenki kérdő arccal tekint
feléje s neki számot kell adni
mulasztásáról. Összekovácsolta a bejárókat a közös
sors, a közös öröm, bánat s a
közös állandó vágyódás a
reggeli lustálkodás után. De
amint beér a vonat Pest határába, átzörög a váltókon,
abban a pillanatban vége a
barátságnak, sorsközösségnek, s a jó bejáróból, a vasúti
barátból, a viccelőből, a kártyapartnerből robotoló,
küszködő ember lesz.
Másnap reggelig kiesik a
közösség tudatából, elfelejti
a többi hasonlókat, mert elkezdődik a hajsza, a küzdelem, a pénz, a kenyér, a reggeli alvás örök óhajának elérése után.
Száz és száz, ezer és ezer
ember lakik Budapest környékén: rengeteg olyan ember, aki vidékről jár be pesti
hivatalába és hivatalából jár
haza délután és este. Ezek
az emberek természetesen
összeszoknak és eg yütt
szokták meg a téli hideget
meg a nyári meleget. Nem a
legkellemesebb szórakozás
ez „a bejárás”, viszont a házbéren és háztartáson sokat
takarítanak meg a vidéken
lakók. A naponként való bejárásnak kellemes része: a
reggeli társaság, amely elviselhetőbbé teszi az utazás
strapáját.

„A Szél ott fúj, ahol akar…”
Ventus erat. Fújt a szél.
Mindennap ezzel a rövidke
mondattal kezdte feljegyzéseit a jámbor szerzetes a nyírbátori ferences kolostorban.
Lassan már két emberöltő telt
el azóta, hogy megilletődötten
lapozgattam a minorita rendház Historia domus-át, a
ház történetét. Mindig is szerettem a könyvek illatát, de az
ódon, boltozatos teremben
mégis különleges élmény volt
a több mint kétszáz éves fóliáns lapozgatása. Arra már
nem emlékszem, mit használtam fel abból, amit olvastam,
de időről-időre eszembe jut itt
Érden is ez a két szó, ez a lakonikus helyzetjelentés. Különösen az ilyen szeles napokon, mint a mai.
Mintha a gondolataimat is
a szél zilálná össze néha, váratlan emlékképek bukkannak fel hirtelen. Térben és
időben egymástól távol eső
dolgok kerülnek egymás mellé – és kiderül róluk, hogy láthatatlan szálak kötik össze
azokat. „Sosem gondoltam
volna” összefüggések bukkannak fel, lesznek, mintegy
villanófényben, evidensek.
Így találkozik össze két ferences barát alakja: a távoli Bátorban krónikát körmölő minorita és a még távolabbi
Boszniából az érdi Ófaluig a
„katolikus rácokkal” együtt
menekülő, a lelki gondozásukat ellátó bosnyák ferencesé.
Ferencesek építették a csodálatos nyírbátori templomokat,
a gótika remekeit és az ófalusi
műemlék templom ma látható,
15. századi formájában megmaradt része is ferences kezek munkáját dicséri.
Tegnap elsétáltam Ófaluba, ahol a Külső-Római út elején áll egy kis fogadalmi kápolna. A 18. században több
ízben pusztítottak járványok
az országban. Szent Rókus,
Rozália és Sebestyén tisztelete akkor virágzott föl országszerte. Évente a szentek ünnepén körmenettel emlékeztek meg a járvány elmúlásáról. A visszatérő, még
pusztítóbb járvány idején
Érden is ekkor épült ez a kis
kápolna a tiszteletükre.
Ma már lecsupaszított, díszeitől, szobraitól megfosztott
kápolnácska, épületként, művészetileg jelentéktelen. És
mégis megőrzendő, a múlt
történések tanúja: műemlék.
Sorsa és az őt bíró közösség sorsa is leolvasható szerény falairól.

Ne múljon el a nap haragoddal – tanította apám. Akkor,
legényke koromban még nem
tudtam, hogy a hosszú házasság egyik tartópillérét ebben
a szentenciában kaptam tőle
– és azt sem, hogy ez a pillér
az Írás alapkövén áll. Öreg
szem. Néha nem tudom, hogy
ennek tudható-e be képzettársításaim csapongása,
vagy a zabolázatlan (illogikus? intuitív? szenzitív? vagy
netán szenilis?) gondolkodásnak, avagy annak, hogy az
idő múlásával (az elmúlás felé
haladván) az ember mintha
egyre jobban látná, hogy minden mindennel összefügg. Valahogy.
Az ember néhanap, világosabb (vagy borúsabb?) perceiben elgondolkodik azon,
hogy érdemes-e? Például:
írni. Mi marad meg ebből – és
kinek? Sokat olvastam és sokat is felejtettem. Szerencsére. Régebben nagyon fontosnak tartottam, és mint egy
prédikátor, szinte mindig
megjelöltem, hogy hol olvastam, idézem, vagy szabom át
a szám íze szerint. Ma már
nem tartom annyira fontosnak, hogy mások tekintélyére
hivatkozzak.
(Régebben, mondhatnám,
hajdanán, el-eljártunk ehhezahhoz. Nagy traccspartik voltak. Feleségem általában nem
szólt bele a vitába. Egyszer
azonban kifejtette a véleményét a beszélgetés tárgyáról
egy magát sokra tartó ismerősünknek. Amolyan mindenkit ismerő, mindenhez hozzászóló ember volt a Balázs.
Hirtelen nem is jutott szóhoz a
meglepetéstől – ellenérve nem
volt. „Ezt ki mondta?” – kérdezte. „Én” – válaszolta lakonikusan Bea. Nem volt tovább
vita.)
Vannak könyvek, amelyekből csak egy-egy mondatot
tartottam meg. Például az
írásról. Ilyesmiket: „Íróként
ugyanolyan vagyok, mint olvasóként: amikor megunok
egy könyvet, félreteszem.
Mindig, mindkét esetben lesz
egy alkalmasabb pillanat,
amikor majd újra kézbe vehetem.”
Elégedett lennék, hogyha
az időnként kusza soraimmal, ha nem is mindent, de a
lényegeset feljegyezhetném.
Mozaikból képet rakhatnék.
Kis képecskét a városról és
lakóiról.
Jövőre is.
n Votin József
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
2015. december 21-től 2016. január 10-ig
Lakótelepi Klubövezet, Enikő
u. 2.
Csütörtökönként 15-től 18 óráig
KÉZIMUNKA KLUB
Minden harmadik szombaton 10 órakor
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.
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!
KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Imák kéznyomokban és sóhajokban
Tanos Miklós fotókiállítása.
Megtekinthető 2016. január 8-ig
KAMARATEREM
Poly-Art Alapítvány csoportos kiállítása
Megtekinthető 2016. január 4-ig
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Vadvirágok lányai
Polgár Ági agyagvirágművész
és Szép Adrien Mesefalva
Manógyáros közös kiállítása
Megtekinthető 2016. január 12-ig
KLUBÉLET
DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Enikő
u. 2.
Minden páratlan hét keddjén, 18 órakor
GUZSALYAS KÉZIMUNKA
SZAKKÖR

MERIDIAN TORNA
Hétfőnként 9 órakor
SZÓKRATÉSZ KLUB
Minden páros hét keddjén 15–16 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére jogosító teljes árú
jegy 1000 Ft, a kedvezményes
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési
díj 3000 Ft kiállításonként.
Időszakos kiállítás
A hosszú fehér felhők földjén
– Kércz Tibor új-zélandi ter-

A Szepes Gyula Művelődési
Központ termei bérbe
vehetők kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23 365 490/105

SZÖVŐ SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő
u. 2.
Szerdánként 14.30-tól 18 óráig
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
VITALITÁSKLUB
www.foldrajzimuzeum.hu
Hétfőként 17 órakor
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig
ELŐZETES
Állandó kiállítások
SZILVESZTERI BÁL
Magyar utazók, földrajzi felBüfé, tombola, élőzene
Közreműködik a ROZBORA fedezők
zenekar. Belépőjegy 4000 Ft. Teljes árú jegy: 800 Ft
Jegyek csak elővételben kap- Kedvezményes jegy: 400 Ft
hatóak. Telefon: 06 23 364 097 A Kárpát-medence tudományos feltárói
vagy 06 30 597 8817.
December 31-én, csütörtökön 20 órá- Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft
tól
3276 Expedíciós nap, a múzeumalapító Balázs Dénes
ARCOK ÉS PILLANATOK
geográfus újraolvasva
M. Nagy Péter és Szirmai Teljes árú jegy: 400 Ft
Klára fotókiállítása
Kedvezményes jegy: 200 Ft
A tárlatot megnyitja Wegenast
Róbert. Közreműködik Fejes Hely- és sporttörténeti kiállíSzandra (ének).
tás
2016. január 7-én, csütörtökön 18 Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft
órakor

mészetfotói
A kiállításra a belépés díjtalan!
Megtekinthető december 31-ig.
A Múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe
vehető kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ:
Kovács Nóra 06 23 363 036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470

műsor
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Ünnepi nyitva tartás
Felnőtt- és
Gyermekkönyvtár
2015. december 23–27.
ZÁRVA
2015. december 30–
2016. január 3. ZÁRVA
Zenei Könyvtár,
Jószomszédság Könyvtára
és Parkvárosi Könyvtár
2015. december 23–2016.
január 3. ZÁRVA
A többi napokon
változatlan nyitva tartással
várjuk Kedves Olvasóinkat!
KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVA TARTÁSA

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

www.csukalib.hu

Parkvárosi
fiókkönyvtár
2030 Érd, Bem tér
FIGYELEM!
Tel.: 06 23 367 162
Adventi naptár hasznos taná- Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
csokkal, programajánlókkal, Kedd: 12-től 18 óráig
érdekességekkel a könyvtár Péntek: 12-től 17 óráig
honlapján egész december- Jószomszédság
ben.
Könyvtára
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

Az Érdi Kamarazenekar

ÚjÉvi SpAnyol-olASz
operA GálAeStje

2016. január 8-án, pénteken 18 órakor,
a Szepes Gyula Művelődési Központ
nagytermében (Érd, Alsó u. 9.)
Műsoron: híres olasz és spanyol témájú áriák
Közreműködnek: Ambrus Orsolya, Bojta Zsuzsanna,
Komáromi Márton, Mikecz Kornél, Pölcz Zsuzsanna,
Stiblo Anna - ének
továbbá a kibővített Érdi Kamarazenekar
(művészeti vezető: Rédai Erzsébet) és a Törökbálinti Vegyeskar
(karigazgató Vékey Marianna)

2030 Érd, Alsó u. 2.
E-mail: erdigaleria@gmail.
com
Tel.: 06 23 360 143
A Galéria vasárnap és hétfő
kivételével nyitva 10–18 óráig
Kéri Mihály festőművész kiállítása
Megtekinthető 2016. január 15-ig

December 30., SZERDA
19:00 KalandoZoo 38. rész
19:30 Tea két személyre 38. rész
20:00 Malom a pokolban
színes, magyar filmdráma,
R: Maár Gyula
21:40 Sztárportré 25. rész
22:10 Párbeszéd beszélgetés
aktuális témákról 
22:10 Istenember animációs film

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Irodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
– sztárok a mikrofonnál
20.00 Kis esti zene

10.00 I rodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Bigyó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 H
 azafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Z ene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 R ockbarlang Gidófalvi Attilával

20:15 Szerelem vak vagy színes,
magyarul beszélő, kanadai
romantikus vígjáték 12 éven
felülieknek! R: Rex Bromfield
21:40 Kézilabda-mérkőzés ism.
FKC–Érd
23:10 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
Január 2., SZOMBAT
19.00 Globo Világjáró 2. rész
19:30 Örökségünk 15/11. rész
Ismeretterjesztő sorozat
20:00 Malom a pokolban
színes,magyar filmdráma,R:
Maár Gyula
21:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
21:55 Istenember animációs film
22:50 Globo Világjáró 2. rész

December 31., CSÜTÖRTÖK
19.00 Tea két személyre 39. rész
19.30 Sztárportré 26. rész
20.00 Tim színes, magyarul
December 29., KEDD
beszélő, ausztrál filmdráma
19:00 Vámos Miklós műsora
R: Michael Pate
38. rész
19:55 A Római birodalom buká- 21:50 Örökségünk 15/11. rész
22:20 Fény-Kép kulturális magazin
sa 2. rész színes, magyarul
Január 3., VASÁRNAP
beszélő, amerikai filmdráma, 22:50 Tea két személyre 39. rész 19:05 A Római Birodalom bukása
23:20 Párbeszéd
R: Anthony Mann 12 éven
1-2. rész színes, magyarul
felülieknek!
beszélgetés aktuális témákról
beszélő, amerikai filmdráma,
21:25 Örökségünk 15/11. rész
R: Anthony Mann 12 éven
Január 1., PÉNTEK
ismeretterjesztő filmsorozat
felülieknek!
21:55 Labdarúgó-mérkőzés ism. 19:00 Jazzland 38. rész
22.00 Párbeszéd beszélgetés aktuá19:30 Párbeszéd
Érd–Tatabánya
lis témákról
beszélgetés aktuális témákról 22.15 Kézilabda-mérkőzés ism.
23:35 Párbeszéd
Érd–Siófok
beszélgetés aktuális témákról 19:45 Tea két személyre 39. rész

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

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

December 28., HÉTFŐ
19:00 K özlekedés XXI. 15/11. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
19:30 Jazzland 37.rész
20:00 A Római birodalom bukása 1.rész Színes, magyarul
beszélő, amerikai filmdráma,
R: Anthony Mann 12 éven
felülieknek!
21:25 K ézilabda-mérkőzés ism.
Érd–Siófok
22:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:10 Polgár-társ vallás, nemzetiség, civil társadalom
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Vezényel: Héja László
A belépés díjtalan, az ülőhelyeket
a Támogató Kártyák vásárlásával biztosíthatják...
A Támogató Kártyák elővételben az érdi zeneiskolában és a helyszínen kaphatók.
Adományokat is köszönettel fogadunk a zenekar közhasznú céljaira
a helyszínen és a következő számlaszámon:
Érdi Kamarazenekar (Erste Bank) 11600006-00000000-03784743
A koncert támogatói: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Lukin László Művészeti Iskola, Szepes Gyula Művelődési Központ,
Érdi Újság, Érd TV, Gestalt Team Kft.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Irodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra Popzene mindenkinek
19.00 Bigyó Az Érd FM 101.3
technológiai magazinja
20.00 Kis esti zene
SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel

CSÜTÖRTÖK
06.00 N
 apos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 I rodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 H
 azafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Z ene óra
Popzene mindenkinek
19.00 J azzPresszó Birta Mikivel
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00 H
 allgass hazait
– magyar zenék magazinja
PÉNTEK
06.00 N
 apos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 I rodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 JazzPresszó ism.

12.00 Tánczenei koktél
14.00 H
 azafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Z ene óra Popzene mindenkinek
19.00 E sti Mix Pop, duma, satöbbi
SZOMBAT
8.00 H
 étvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 K öztünk marad! Az Érd FM 101.3
civil szolgáltató magazinja
16.00 Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 K is esti zene
VASÁRNAP
8.00 H
 étvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 H
 eti menü
Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 K is esti zene
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A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS

Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9-11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

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

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

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-369es telefonszámon.

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

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

2. SIMÓ KÁROLY (FIDESZ-KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@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.

3. M
 ÓRÁS 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. F
 ÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18-19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

SZŰCS GÁBOR (MSZP)
 06-20-399-6227
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@
gmail.com
Telefonon mindennap, személyesen
minden szerdán 15-20 óra között
a Mária utca 22-ben.

A diákpolgármester fogadóórája
TOMKA LILLA, Ifjúsági Önkormányzat
 06-20-534-5957
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.

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.

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

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: 06-23ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
420-336, 06-23-420-337; E-mail:
2030 Érd, Budai út 10.
birosag@budaors.birosag.hu
Telefon: 06-23-522-300; E-mail:
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
OKMÁNYIRODA
9.00-11.00 óráig előzetes beje2030 Érd, Budai út 8.
lentkezés alapján. A kezelőirodák
Telefon: 06-23-522-334; E-mail:
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9.00okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu;
12.00 és 13.00-15.30, szerda-péntek
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00,
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, 9.00-11.00. Panasznapi ügyintézés:
minden hétfő 9.00-11.00. Illetécsütörtök 8.00-18.00, péntek
kességi terület: Budapest Környéki
8.00-16.00.
Törvényszék.
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
2030 Érd, Felső u. 4.
ugyfelszolgalat@pmkh.hu;
Telefon: 06-23-365-007, 06-23Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00,
365-041
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00,
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
csütörtök 8.00-18.00, péntek
KIRENDELTSÉG
8.00-16.00.
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570; E-mail: erd.
kk@katved.gov.hu
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,
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
kedd-szerda-csütörtök 7.30-15.00, 2030 Érd, Budai út 14.
péntek 7.00-13.00.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail:
www.erdivizmuvek.hu
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Sas u. 2.
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
Telefon: 06-23-366-104; E-mail:
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás:
hétfő 8.00-20.00, szerda 8.00-16.00, gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu
péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÓK

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

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

2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105; E-mail:
cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- Telefon: 06-23-365-192; E-mail:
GÁLTATÓ KFT.
habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591;
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
E-mail: ugyfelszolgalat@
2030 Érd, Topoly u. 2
erdicsatornamuvek.hu
Telefon: 06-23-375-185; E-mail:
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00,
kedd, szerda, csütörtök 7.30-15.00, idosotthon@szocgond.hu
péntek 7.00-13.00.
www.szocgond.hu

hirdetmények
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

Szilveszteri ételosztás

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
tanító munkakör betöltésére

Az Érd Körzet Vöröskereszt munkatársa,
Janzsó Mónika szervezésében, Pulai Edina
önkormányzati képviselő segítségével idén is
sor kerül a szilveszteri ételosztásra,

pályázatot hirdet

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozott idejű,
gyes, gyed idejére, várhatóan
2018.12.15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz
1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: Általános
iskolai tanulók oktatása, nevelése tanórák és tanórán kívüli foglalkozások keretében, beleértve
a napközis foglalkozásokat is az
Érdi Tankerületen belül változó
munkahelyen.
Illetmény és juttatások: Az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, tanítói szakképzettség
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 90
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, fényképpel ellátott szakmai
önéletrajz, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016.
január 11. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi János Igazgató úr nyújt, a 0623-365-785-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• Postai úton, a pályázatnak a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Érdi Tankerület címére
történő megküldésével (2030
Érd, Fácán köz 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító
számot: KLIK/123/559-7/2015.,
valamint a munkakör megnevezését: tanító.
• Elektronikus úton Rozgonyi János Igazgató úr részére
a
batthyany.erd@gmail.com
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 7.

A KLIK Érdi tankerülete

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
tanító munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: napközis
munkaköri feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, tanítói szakképzettség,
büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél,
erkölcsi bizonyítvány, diplomák másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
január 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Pintérné Bernyó Piroska
nyújt, a 06-23-365-140-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.
január 22.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján

ÁLLÁST HIRDET

Intézményi takarító munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza
u. 1/B
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
takarítói feladatok
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv.
rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei:
• 8 általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélete
A pályázat benyújtásának feltételei: önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör legkorábban 2016. február 1-jén
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
január 18. A pályázati kiírással kapcsolatos
további információt Pintérné Bernyó Piroska
igazgató nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázat Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium címére történő
megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b)
• elektronikus úton gardonyi.erd@gmail.com
e-mail címre
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.
január 22.

2015. december 31-én
déli 12 órától,
a Szepes Gyula Művelődési Központtal
szemben az Alsó utcában.
A rászorulók ruhához, cipőhöz és meleg
holmihoz is hozzájuthatnak a helyszínen.
Az idén hatodik alkalommal megrendezésre
kerülő ételosztás támogatóinak ezúton is
köszönjük a segítséget!

2015.12.15.
Kohéziós Alap

Érd és Térsége
Szilárd Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Sajtóközlemény
A KEOP-1.1.1./C/13-2013-0018 számú projekt keretén belül
az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás (Érd, Diósd, Sóskút, Tárnok, Százhalombatta)
települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerének
eszközpark-fejlesztése,
informatikai
korszerűsítése
került megvalósításra. A projekt célja a környezetterhelés
csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek
figyelembevételével.
A projektet a Magyar Állam és az Európai Unió vissza nem
térítendő támogatásként 1.052.168.525,- Ft-tal támogatja, ami
az elszámolható költségek 92,100000%-át jelenti. A projekt
keretén belül lehetőséget kapott a társulás új eszközök
beszerzésére, ezáltal a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére.
A pályázat során beszerzett eszközök a társulás tagönkormányzatai között az alábbiak szerint oszlik meg:
Eszközök darabszám-kimutatása (db)
Önkormányzat

Házi
komposz
táló

Gyűjtő
edény
(műanyag)

Gyűjtő
edény
(papír)

Gyűjtő
jármű

Homlok
rakodó

Elektromos
targonca

1

1

1

1

Érd
Megyei Jogú
Város

3 400

23 230

23 230

5

DiósdVáros

500

3 670

3 670

2

Sóskút Község

1 100

1 100

1 100

1

Százhalombatta
Város

1

Tárnok
Nagyközség

1

Összesen

5 000

28 000

28 000

10

2015. december 10-én teljesült az eszközök leszállítása.
Minden település informatikai korszerűsítésben is részesült.
A
pályázat
tevékenységei
között
szerepelt
a
szemléletformálás is, mely keretében a társulás oktatási
intézményeiben hulladékgazdálkodási témájú rendezvények
kerültek megtartásra. Ezáltal több száz gyermekkel sikerült
megismertetni az energia- és víztakarékosság fontosságát,
illetve a szelektív hulladékgyűjtés módját, rendszerét és
hasznosságát.
A projekt sikeres lezárása 2015. december 20-án megtörtént,
mely eredményeképp a társulást alkotó 5 település korszerű
hulladékgazdálkodási rendszerrel büszkélkedhet.

310365

közérdekű
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Az Igazából mennyország – az igazából karácsony
Az Igazából mennyország
az elmúlt évek egyik legnagyobb könyvsikere, 2010 no
vembere óta vezeti az amerikai sikerlistákat. (Magyarországon 2012-ben jelent meg,
filmfeldolgozása pedig néhány
hete magyarul is látható.)
Nemcsak azért, mert egy tüneményesen megírt történet, hanem mert Colton Burpo, a klinikai halálon átesett kisfiú
esete a szkeptikusokat is elbizonytalanította, a viták megtöltötték a sajtót, a hírtelevíziók is foglalkoztak a történtekkel.
Egy négyéves kisfiúnak
műtét közben leállt a szíve, de
az orvosoknak sikerült újraéleszteniük. Amikor magához
tért, csupa olyasmiről kezdett
mesélni, amiről valójában
nem is tudhatott. A mennyországban járt, és arról beszélt,
hogy lenézett az orvosra, aki
operálta, és látta a várószobában imádkozó apját is. A családja nem tudta, mit gondoljon, de a kisfiú megdönthetetlennek látszó bizonyítékokkal
állt elő. Elárulta, hogy találkozott meg sem született nő-

vérével, akiről senki sem tett
említést neki. Találkozott
dédapjával, aki születése előtt
harminc évvel halt meg, a beszélgetéseikből pedig olyan
részletek derültek ki, amelyekről senki nem mesélt neki.
Colton leírja a lovat, amit csak
Jézus tud megülni, mesél arról, milyen igazán nagy az Isten és az Ő trónusa, valamint
arról is, hogy a Szentlélek hogyan bocsát le fentről erőt,
hogy segítsen rajtunk.
A történetet a gyermek
édesapja meséli el. Ugyanakkor Colton saját szavaival,
megindítóan egyszerű üzenetet közvetít arról, hogy a
mennyország valóban létezik.
Továbbá arról, hogy az embereknek fel kell készülniük a
végső összecsapásra. Valódi
történet egy kisfiúról, aki a
mennyországról beszél.
Ezekben a napokban egy
másik kisgyermekre is ráirányul a mi figyelmünk. Akinek
a története, tanítása már hos�szú évszázadok óta a legnagyobb könyvsiker. Ezt a történetet nemcsak többmilliárdnyi ember ismeri, de nagyon

sokan vannak olyanok, akik
életének Ő a központja. Ő a názáreti Jézus, akinek a születésnapját, történelmi eljövetelét ünnepeljük karácsonykor.
Annak a kisgyermeknek az
érkezését, aki kétezer éve, az
akkori világ eldugott szegletében, Betlehemben jött a világra, egy nyomorúságos barlangistállóban. Már születése
is kettőséget hordoz, égi jelek
kísérik és angyalszó köszönti.
De a Názáretből útra kelt fiatal
párt senki sem fogadja be,
ezért kell a város szélén meghúzódniuk éjszakára. Ez a ket-

tősség is jelzi, ebben a gyermekben Isten ősi ígérete teljesült, maga az Istenfia született
meg.
A születés körülményei is
mutatják, az Isten a legegyszerűbb emberekhez jött. Amikor
ez a gyermek már felnőtt lett,
akkor is az egyszerű, sokszor
mások által lenézett, megvetett, elítélt embereket szólította meg. Nekik hozta el a jó hírt,
az evangéliumot. Az Isten nem
feledkezett el róluk, nem közömbös velük szemben, hanem
szereti őket. Ennek a szeretetnek számtalan jelét adta, ezért
művelt csodákat, hogy megmutassa és megtapasztalhatóvá tegye ezt a szeretetet. Ennek a gyermeknek a története
a szeretet története. Annak a
szeretetnek, amely sokszor
nem talál megértésre, viszonzatlanságban, visszautasításban van része.
A betlehemi jászolban kezdődő történet majd harminchárom év múlva a keresztfáján teljesedik ki. De ott is a
szeretet ünnepe válik valósággá: Mert úgy szerette Isten
a világot, hogy egyszülött Fiát

adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. (Jn 3, 16)
Ennek a szeretetnek az ünnepét üljük ezekben a napokban. Megtapasztaljuk a szeretetet, amely bennünk van, hiszen Isten képmásai vagyunk.
Alkalmassá tett minket a szeretetre, mert szeretet nélkül
nagyon sivár lenne az életünk. Ezért is érezzük annyira szépnek ezt az időszakot,
mert legalább ilyenkor, ha rövid időre is, de részünk van
abban az igazi életben, amelyre Isten hívott meg minket,
aki nem azért szeret minket,
mert jók vagyunk, hanem
azért, hogy jók legyünk! Engedjük, hogy az isteni szeretet
jóvá tegyen bennünket!
Így válhat ez az ünnep magunk, családjaink, szeretteink, közösségeink és egész
városunk számára is szép, békés és boldog valósággá.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak áldott, szent karácsonyt!
Hajdu Ferenc
római katolikus plébános

Miért születtünk mi (te és én)?

te derék és hű szolga (= mások- életünket, és győztesként kezd- győztesen szeretnék befejezni
nak szolgálatot tevő) mivel a jük az újat. Mi azért is szület- földi életüket.)
kevésben hű voltál sokat bízok tünk, hogy e földi élet nyitánya
Nekünk, görögkatol iku
rád, menj be Urad örömébe.” legyen az örök életnek. Kará- soknak ez öröklött ajándék,
„Örüljetek és vigadjatok, mert csonykor a Jövőnk születik mert imáink, énekeink jelen
a ti jutalmatok bőséges lesz a meg: visszanyúlunk Hozzá, időben fogalmazzák meg az
mennyekben.”
eseményt. „Ma az Isten a földre jött, és az
A keresztény ember
ember fölszállott az
nem választja el egymástól az ünnepeket, amire a
égbe…” „Ma a szűz a
karácsonyi ikon is utal.
Legfelsőbb Lényt
Arra születtem, hogy kisgyerek legyek,
Jézus Krisztust nem jászüli… ma az Isten
szolban ábrázolja, haS anyám mellett játsszam hosszú éveket,
testben látható…”
nem már egy kőkoporsóArra születtem, hogy felnőtt is legyek,
A karácsony ünban, nem pólyába tekerneplésénél, jelenné
S megértsem a szóból azt, amit lehet
ve, hanem halotti gyolcstételénél fontos figyeS végül arra jöttem én a világra,
ba. Itt válaszolnánk az
lembe vennünk a keHogy hinni tudjam, nem vagyok hiába.
resztény élet négy
első kérdésre. Ő azért
egymásra épült fokoszületett (lett emberré
Arra születtem, hogy megszeressenek,
zatát: a szokványos,
is), hogy megtanítson, hoS megszeressem én is azt, akit lehet,
gyan kell élni és hogyan
a sajátos, a rendkíArra születtem, hogy boldog is legyek,
vüli és a tökéletes
kell meghalni. A karáS tovább adjam egyszer az életemet,
csony a húsvétért lett. Az
keresztény életet. A
S végül arra jöttem én a világra,
Ő születése a mi föltámanegyediket itt e fölHogy belehalnom se kelljen hiába.
dásunkért történt. Ha az
dön csak elkezdhetjük, de az majd folyŐ születése (emberré is
lesz) nekünk ajándék – mint hogy előre léphessünk. Megál- tatódik az örökkévalóság öröminden gyermeké –, akkor a lunk egy kis időre, hogy jelenné mében. A karácsonnyal és
föltámadása is az. Így a föltá- tegyük azt, ami a múltban tör- minden ünneppel arra hív benmadásunk számunkra a legna- tént, és biztosabban haladhas- nünket Isten, hogy fokról fokra
gyobb ajándék. Ő azért szüle- sunk a jövőnk felé. Úgy ünnep- haladjunk felé. Hozzunk egyre
tett, hogy ezt a legnagyobb lem a karácsonyt, mintha most biztosabb döntést mellette. A
ajándékot nekünk megadja, így történne, mert a hatása, az ér- szokványos „keresztény” élet
győztesen fejezzük be e földi téke ugyanaz. (Azoknak, akik messze van Istentől. A sajátos,

Adamis Anna: Arra születtem
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Úton Krisztushoz, úton Krisztussal
Karácsony előtt mindig
egyfajta sürgés-forgás, jövés-menés lesz úrrá az embereken. Hosszú évtizedek
óta már így kezdődik az ünnep. Útra indulunk, keressük az ajándékoknak valót.
Néha még ez is idegessé teszi az embert, bár ez inkább
örömet kellene hogy jelentsen, ha sikerült valamit megtalálni, megvenni. Napjaink-

gyon messziről indultak Jézushoz. Őt keresték, vele
akartak találkozni. Hiába
jöttek más kultúrkörből,
ahol más volt a felfogás világról, vallásról, az életről,
Ővele akartak találkozni!
Nincs olyan messzeség,
ahonnan ne lehetne Jézushoz menni. Sikertelenség,
csalódás, betegség, aggódás, halál? Őhozzá bárhon-

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme,
bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe és ezt kérdezték: ’hol van a zsidók királya, aki most született, mert láttuk
az Ő csillagát és eljöttünk, hogy imádjuk Őt.’ (…) Amikor
meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek
a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával és leborulva imádták Őt. (...) Mivel azonban kijelentést kaptak
álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton
tértek vissza hazájukba.” (Máté 2, 1-12)
ban van egy másik nagy
mozgás is, amely sokakat
mutat az úton, ez viszont inkább félelemmel tölti el a lelkünket. Utak, utak, utak!
Vajon merre és melyiken haladjunk?
Van egy út, amely Krisztushoz vezet. A bölcsek mind
lelkileg, mind testileg na-

nan el lehet indulni. Közben
sok-sok útbaigazító jelet
kaptak a bölcsek és kapunk
mi is, ha figyelünk a körülöttünk lévő világra.
Van egy út, amely Krisztus
ellen vezet. Ismét szembe
kell néznünk azzal a tén�nyel, hogy a még csak a
Krisztusra emlékeztető jelek

is útban vannak. Krisztuskeresztek, kicsi kálváriák,
még ezeréves templomok is
sorra romba dőlnek. Nem
kell, zavaró tényezők, félre
velük! – mondják ma sokan.
Igen, de nem kell hozzá nagy
tudomány és látjuk, hogy ez
az út bizony zsákutcába vezet. Hagyományt, múltat,
gyökereket nem lehet kidobni. Amit nag y áldozatok
árán megteremtettünk, nem
hag yhatjuk elpusztulni a
percemberkék akarata szerint.
Kedves Olvasó! A keleti
bölcsek meg találták azt,
akiért időt, pénzt, fáradtságot nem kíméltek, csakhogy
előtte lehessenek! Boldogok
voltak, hogy sikerült odaérni. Megpihentek egy kicsit,
nem voltak ott sokáig, de
amikor újra elindultak – talán észre sem vették! – másként mentek tovább. Igen,
Jézustól elég talán egy szó,
egy tekintet, egy mozdulat
és minden megváltozik bennünk és körülöttünk. Más
emberként, más úton mentek tovább, vagy éppen hazafelé indultak? Elébb ők
hoztak aranyat, tömjént és

mirhát, majd a gyermektől
ők kaptak reményt, örömet,
boldogságot, mert Jézussal
más úton járunk, mint azelőtt.
DE! Van egy még különlegesebb út is a karácsony ünnepében! Az Isten útja,
amely hozzánk vezet. E miatt az út miatt van békessége
az embernek. Jön felénk és
érkezik a lelkünkbe. Új látást, hallást ad az embernek.
Nem a rosszat, hanem inkább a szépet mutatja meg a
világból. A robbanások, lövések fület siketítő ricsaját
halljuk, de észrevehetjük a
gyermeki kacagás finom,
szívet melengető ritmusát.
Az önmagának mindent követelő emberi ordibálások
mellett a féltő szeretet, megértés rezzenéseit, neszeléseit, vagy talán a nyugalmat
adó csönd megbékéltető érzését.
Sok-sok féle úton bukdácsolgatunk, néha nekilendülünk és haladunk is előre,
majd meg-megállunk és fáradtan leroskadunk valahova. Járjuk bátran az isten
útját, mert Ő tudja, hogy mi
kell nekünk.

A szeretet ünnepén engedjük hozzánk jönni az Úr
Krisztust. Ha Ő jön, megváltozik az életünk, a családlátásunk, a városi közösségünk, még az országunk is.
A karácsonyi speciális útinfó is elhangzik: minden
Jézushoz vezető út járható,
kikerülhetetlen akadályok
nincsenek.
Áldott ünnepet és boldog,
békés, új esztendőt kívánok
mindenkinek 2015 karácsonyán!
Erdélyi-Takács István
református lelkipásztor

Karácsonyi üdvözlet

Miért született (miért lett emberré is) Jézus Krisztus?
A második kérdésre Adamis
Anna Arra születtem című versével is válaszolhatunk. Úgy
érzem, a vers minden sora világos és egyértelmű. De az utolsó
mondat gondolatát hadd folytassam. Számomra ez azt jelenti, hogy győztesen – saját közömbösségemet, hitetlenségemet legyőzve – költözzem el e
földi életből. Egy focimeccsen
sem elegendő, ha valaki jól játszik 90 percen keresztül és három gólt rúg, de a csapattal
vesztesen hagyja el a pályát.
Győztesen az hagyja el a földi
életet, aki átmegy a halálból az
Életre. Aki még az utolsó szívdobbanás előtt hallja: „Jól van

üdvözlet
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a magam módján vagyok vallásos élet is messze van még a
rendkívülitől. Barátjának hívott meg, hogy barátainak társaságában megtanuld tökéletesebben élni a lelki, szellemi
életedet. Ebben segítenek az
ünnepek is. Gyengéden és kedvesen (gyermekként) közeledik
hozzánk, hogy így segítsen a
harmadik, a rendkívüli útra.
Ha itt megerősödtünk, akkor
indulhatunk a tökéletesség útján.
Miért születtél? Azért, hogy
egy jó emberrel több legyen e
földön, eggyel többen legyenek,
akik követik a betlehemi csillagot, eggyel többen legyenek,
akik meghallják az angyalok
énekét.
Miért született (lett emberré
is) Jézus Krisztus? Az Ő válasza: „Azért jöttem, hogy a ti
örömötök teljes legyen.”
Szabó Mihály
görögkatolikus parókus

Félelemmel hallgatjuk a
híreket, aggodalommal tölt
el, hogy mi minden történik
szűkebb és tágabb világunkban. Az utolsó idők félelmetes jelei egyre inkább aggasztanak gyermeket, ifjat
és időset egyaránt.
Terrortámadástól való félelem, létbizonytalanság, mit
hoz a jövő… félelmetes szorítás. Reménytelen sötétségben élünk, éppoly sötét van,
mint ott a betlehemi mezőn.
Van egy-két pislákoló tűz, utcáinkat, tereinket, házainkat a villódzó karácsonyi fények teszik barátságosabbá,
de az emberi szívek legtöbbjében a sötétség, a félelem az
úr.
Ne féljetek! Hangzik a „karácsonyi üdvözlet”. Nem csupán emberi szavak ezek, Isten szava hozzánk. Isten ismeri szívünket, félelmeink
igazi okát és azt is, hogy mi
a megoldás. Ezért biztat, bátorít. Félelmeink oka: a bűn
állapotában élünk, távol Istentől, az Istennel való kapcsolatunkban van hiba. Isten
kapcsolatot kezdeményez
velünk, keres bennünket.

Megszólít a félelmeink között. És a Tőle elfordultat, a
Vele dacolót, az ellene lázadót nem akarja elveszíteni,
hanem új élettel szeretné
megajándékozni, meg szeretné oldani az életünket, le
szeretné oldani a félelmeinket.
Ezért küldte el egyszülött
Fiát, az Úr Jézust. Üdvözítő
született… Szabadító. Isten
azért döntött úgy, hogy elküldi a Fiát, az Úr Jézust a
világ üdvözítőjéül, hogy igazi örömünnepünk legyen,
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid váro
sában.” (Lk 1,10)
hogy ne a külsőségek léte,
nemléte határozza meg életünket, hogy ne ideig-óráig
tartson az öröm, hanem életünk a Vele való kapcsolatban teljesedjék ki. Üdvözítőül küldte a Fiát! Mit jelent ez

a rejtélyes kifejezés, „Üdvözítő”? Üdvösségre vezető,
üdvösséget adó.
Üdvösség, az Istennel való
kapcsolatot, a Vele kiteljesedő életet, az örök életet jelenti. Ennek ellentéte a kárhozat, az örök halál. A bűneink
miatt távol vagyunk Istentől,
és tehetetlenek vagyunk a
bűnnel és következményével
szemben, képtelenek vag yunk meg váltani önmagunkat, pedig oly sok önmegváltó módszer kínálkozik; a halál állapotában vagyunk! Ezért félünk.
Isten Üdvözítőt küldött az
Úr Jézus személyében. A karácsonyi örömhír ez: „Ne féljetek…Üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus…”
Lehetőségünk van az Istennel való kapcsolat rendezésére. Nekünk nem a jászolban fekvő gyermekre kell
tekintenünk, hanem az értünk életét odaáldozó, a bűneinket magára vevő Jézusra, aki üdvösséget szerzett a
kereszten, meghalt, bűnbocsánatot szerzett, hogy Istenhez vezessen minket. Üd-

vözítő született… nektek.
Személyes hitben lehet ez a
miénk, ha bűneinkben, félelmeinkben segítségül hívjuk
az Úr Jézust, megnyitjuk
előtte szívünket, engedünk
neki, kérjük, hogy szabadítson meg. Így rendeződik az
Istennel való kapcsolatunk.
Új szívet kapva lehetünk Isten gyermekeivé, Jézusért, s
az Úr Jézussal nem kell félelemben élnünk, igazi örömünk benne van, amely túlcsordul a karácsonyi időszakon. Lehetőségünk van rendezni embertársi kapcsolatainkat is. Isten gyermekeként rendeződhetnek az Úr
Jézus által a személyes kap-

csolataink családban, munkahelyen, iskolában, a gyülekezet közösségében is.
Ez a „karácsonyi üdvözlet” lényege. Isten megajándékozott bennünket az üdvösséggel, élő kapcsolatunk
lehet Vele, az Úr Jézus, az
Üdvözítő „élő ajándék”. Engedjünk az Úr Jézusnak, aki
önmagát ajándékozza nekünk, mert akié a Fiú, azé az
Élet. Így üdvözlöm az újság
minden olvasóját – üdvösséget kívánva az egyedül Üdvözítő Úr Jézus által, akinek
születését ünnepeljük!
Labossa Péter
evangélikus lelkész

helyi érték

Nemzedékek találkozója
A Batthyány iskola negyedikesei karácsonyi műsort adtak elő azoknak a nyugdíjasoknak, akik hosszú évek óta
intézményükben tartják klubösszejöveteleiket. Még arra is
odafigyeltek, hogy olyan dalok
hangozzanak el, amelyeket
szívesen hallgatnak vagy maguk is el tudják énekelni.
Az ünnepi műsor előtt a
Sasvárosi nyugdíjasklub tagjai még megbeszélték az aktuális programokat, Borbély
Gáborné klubvezető kiosztotta a jegyeket az idősek karácsonya városi rendezvényre,
majd egymást is megajándékozták az otthonról hozott aprósüteményekkel, és egy kisebb karácsonyi csomag is jutott mindenkinek.
Közben egy másik tanteremben a gyerekek már izgatottan készültek a betlehemes
műsorral, amellyel azokat az
időseket szerették volna köszönteni, akik már sok éve itt,
a Batthyány Iskolában kapnak
egy osztálytermet arra a célra, hogy közösségben lehessenek egymással, de eddig még

nem sikerült velük megismerkedni.
A program előtt Rozgonyi
János igazgató is köszöntötte
az iskolájukba érkező nyugdíjasokat, kiemelve, hogy a negyedikes diákok – tanítónőik
irányításával – óriási lelkesedéssel gyakorolták be a meglepetésnek szánt műsorukat. A
szépkorúak pedig nagy érdeklődéssel figyelték a jól ismert
történetet Jézus születéséről,
amely a diákok előadásában
mégis más volt, mint ami emlékeikben élt.
– Engem nagyon meghatott,
amikor közölték velem, hogy
az iskola diákjai műsorral szeretnének nekünk kedveskedni
– ismerte el Borbély Gáborné.
– Ennél szebb ajándékot nem is
kaphattunk volna, hiszen
olyan csodálatos, amikor a
gyermekek szeretettel és törődéssel fordulnak az idősek
felé.
A rendezvény nagyszerűen
sikerült, a végén pedig együtt
énekeltek g yerekek és
szépkorúak.
n ÁBE

A diákok óriási lelkesedéssel gyakorolták be a meglepetésnek szánt
műsort
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Ma is élő ünnepi népszokásaink

Örömöt vittek az ünnepbe

Kisangyalok az időseknél

A gyerekek karácsonyi üdvözlőlapot csináltak az otthon minden
lakójának
A karácsony rendszerint
a gyermekekről szól: az ő
ünnepüket szeretnénk minél szebbé, meghittebbé
tenni. Gyermekeink pedig
az öregeknek szereznek
örömet: mint a Tállya utcai
óvodások, akik az idősotthonban adtak műsort azoknak, akik nem tudják szeretteik körében tölteni az
ünnepeket.
Karácsonyi dalokkal,
versekkel és mesékkel érkeztek a Tállya utcai óvodások a Topoly utcai idősotthonba. Régi hagyomány,
hogy a kicsik karácsonyi
műsort adnak az itt élőknek. Nemcsak ünnepi hangulatot teremtenek, hanem
vissza is idézik az elmúlt
karácsonyokat, amikor még
együtt volt a család. Vannak persze olyanok is, akiket meglátogatnak ilyenkor,

sőt, sokakat haza is visznek
pár napra, mint Marika nénit, aki Rákosszentmihályon, a fiánál tölt majd két
napot, ám több idős ember
mára egyedül maradt – köztük Ilonka néni, akinek
ugyan a környéken élnek az
unokái, gyermekei, de nem
tartják vele a kapcsolatot.
– Nyolcadik éve élek itt az
otthonban. Sajnos elveszítettem a házamat, nem maradt semmim. A rokonaim
nem látogatnak, de szerencsére vannak ismerőseim,
akikhez elmegyek olykorolykor. Karácsonykor azonban nem szeretnék zavarni,
az a családé. Itt töltöm bent
az ünnepeket, szerencsére
nagyon jól kijövök a szobatársaimmal. Sokkal jobb itt,
mint egyedül egy albérletben, együtt könnyebben elviseljük a dolgokat – mond-

ta az idős asszony, hozzátéve: nagyon nagy öröm neki
egy-egy gyerekműsor.
– Évente többször is eljövünk: karácsonykor, idősek
és anyák napján. Sajnos,
most kevesebben vagyunk,
mert bárányhimlő-járvány
van az óvodánkban, de
azért készültünk ajándékkal is: a gyerekek karácsonyi üdvözlőlapot csináltak
az otthon minden lakójának
– mondta a kicsik óvó nénije, Tóth Csabáné.
Az idősekre más meglepetések is várnak: lapunk
megjelenésekor tartják a
karácsonyi ünnepséget,
meghívott vendégekkel, zenés műsorral, különleges
vacsorával, no meg ajándékokkal. Mint Érsek Sándornétól, az Időseket Ellátó
Központ tagintézmény-vezetőjétől megtudtuk, támogatóik segítségével g yümölcs, édesség, ruhanemű,
piperecikk kerül a csomagba.
– Igyekszünk minél meghittebbé, emlékezetesebbé
tenni az ünnepet. Úgy állítjuk össze a menüt és a programot is, hogy figyelembe
vesszük lakóink kívánságait. Az ünnep napjain ugyanolyan finomságok kerülnek
az asztalra, mint a családoknál: mákos guba, halászlé, rántott hal, bejgli –
sorolta Érsek Sándorné, aki
kollégáival együtt szeretne
minél több örömöt varázsolni az idősek ünnepébe.
n ÁK

Szépkorúak karácsonya a Szepesben
Idén először rendezték meg
az idősek karácsonyát váro
sunkban. A közelgő ünnep jegyében, az Idősügyi Tanács
által rendezett zenés műsorra
telt meg a művelődési központ
színházterme december 15-én
délután.
T. Mészáros András polgármester üdvözlő szavait a
jelen lévő Simó Károly alpolgármester tolmácsolta, aki
egyben köszöntötte a megjelenteket, majd a Marianum
Iskola betlehemes játéka következett. A harmincperces
színjáték mintegy félszáz
gyermekszereplője aranyosan és főleg pergően adta elő
a bibliai történetet, amiben
az elgondolkodtató és olykor
humoros párbeszédek mo-

solyt fakasztottak a nézők
arcára.
A „játék” után az Adventista
Egyház érdi gyülekezetének
énekkarából Szűcs Ibolya és
Szabó Ervin adott elő két adventi éneket, Kodáné Berna
Katalin, az Idősügyi Tanács
tagja egy karácsonyi verset,
Szóka Júlia énekművész, valamint tanítványai, Bartus
Barbara és Majoros Csenge
pedig világslágerekkel és karácsonyi dalokkal szórakoztatta a nagyérdeműt.
A műsor után meg is vendégelték a résztvevőket, akik
még kis ajándékot is kaptak.
Az egyikük, Köller Mihályné,
kifelé menet csak ennyit mondott: – Annyira tetszett a műsor, hogy lehetne többször is.

Vargáné Dunai Mónika és
Nagy Zoltán is áhítattól telve
indult hazafelé, alig találtak
szavakat a szép műsorra, mint
mondták, még mindig a látottak-hallottak hatása alatt állnak.
A Druzsin házaspár évek
óta lelkesen szervezi az érdi
nyugdíjaséletet, a férj, Józsi
bácsi az Idősügyi Tanács tagjaként is igen aktív. Szeretné,
ha nem csak a nyugdíjasklubok fognák össze a hatvan
éven felülieket.
– Jó volna, ha a tizennégyezer érdi időskorút meg tudnánk szólítani. Ez a tervünk –
mondta és örült, hogy ilyen sikeres lett az első nagyobb
szabású karácsonyi rendezvényük.

Szóka Júlia és tanítványai, Bartus Barbara és Majoros Csenge gyönyörű dalokkal lepték meg a hallgatóságot
– Szerencsére bírjuk még, a
mi generációnk hozzászokott
a munkához, a terheléshez, így
nem okoz gondot összetartani
egy ilyen kis csapatot a klubunkban, amelynek tagjai havonta legalább két alkalommal
találkoznak. Farsangolunk,
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kirándulunk, színházi bérletünk van a Szepes előadásaira. Persze egy nagyobb csapatot, tudjuk, nem könnyű összehozni, de jövőre megpróbáljuk
– búcsúzott végül Druzsin József.
n Temesi László

Céklaleves és kuglóf, nai faluban, egyikük sem me- madnap meglátogatják a rocsobánolás, szalmahintés és hetett haza. Együtt is laktak a konokat, végezetül pedig a
ostyatörés – csupa különleges betlehemezés idején – tette családfőt: ilyenkor akár
karácsonyi étel és népszokás, hozzá Domokos Gyula.
negyven-ötven ember is ös�amelyet a mai napig megőrizAmi az ünnepi asztalt illeti, szegyűlik egy-egy háznál –
tek az Érden élő nemzetisé- a bukovinai székelyeknél el- tudtuk meg Raffael Attilától,
gek. Összeállításunkban a maradhatatlan karácsonyi az Érdi Roma Nemzetiségi
horvát, a bukovinai székely, a fogás a galuska, ami alatt a Önkormányzat elnökétől.
lengyel, a roma és a német ka- töltött káposzta értendő, no
– Nagy a versengés az as�rácsonyi hagyományokba pil- meg a húsleves. Domokos szonyok közt, hiszen a családlanthatnak be olvasóink.
Gyula emlékszik még egy kü- fő mindenki töltött káposztáA horvátoknál advent ide- lönleges ételre is, ami a disz- ját megkóstolja karácsonykor,
jén kevesebb a lakoma, a vi- nóvágásból maradt, már meg- és a nagy, közös látogatás algasság, hiszen ez az időszak a sült kolbászvégekből, hurka- kalmával hirdeti ki, melyikük
várakozásé, elmélyülésé – darabokból, illetve friss hús- készítette a legfinomabbat –
hangsúlyozta lapunknak ból és máléból készült.
tette hozzá Raffael Attila.
A lengyelek ostyát törnek
Weszelovits Istvánné, a HorA káposzta mellett hagyovát Nemzetiségi Önkormány- karácsonykor: a családtagok mányos roma étel a különleegymásnak kínálják, minden- gesen fűszerezett pörkölt is,
zat elnöke.
– Ebben az időszakban a ki tör egy-egy darabot, és köz- amit tépett tésztával tálalnak
horvátok sok csonthéjas gyü- ben jókívánságokat monda- (ez a makarónira hasonlít,
mölcsöt, magvat focsak épp nem késsel
gyasztanak. Az aszmetélik, hanem kéztalról nem hiányozzel tépik).
hat a dió, az alma –
– Karácsonykor
amelynek gerezdjeit
asztalra kerül a haszétosztják a család
talmasra nyújtott tútagjai között –, valarós és meggyes rétes
mint a méz és a fokis, amit ma már nem
hagyma. Sokan a
minden roma lány
szőlőtermésből is eltud kinyújtani, megraknak pár fürtöt.
sütni. Az öregek perAz ünnepi vacsora
sze azért még ismeviszonylag szerény,
rik a rétes titkát, és
és gyakran húsmentovább is adják tudotes: bab, káposzta álmányukat – zárta
talában szerepel a
szavait Raffael Attila.
menüben. A fonott
A német karácsokalács, amit együtt
nyoknak nem annyisüt a család, elma- Érdi csobánolók. Csak feddhetetlen életű férfiak ve- ra egy étel, mint inradhatatlan étke az hettek részt benne
kább egy alak az
ünnepnek. Jellegzeemblematikus figutes hagyomány, hogy szenteste nak – tudtuk meg Sebestyén- rája: ez pedig a diótörő, azaz a
szalmát szórnak az asztal alá né Majchrowska Ewától, az Nussknacker. Persze nem– ez jelképezi a betlehemi Érdi Lengyel–Magyar Kultu- csak a kis fabábu található
jászolt – tette hozzá Wesze rális Egyesület alelnökétől.
meg a német otthonokban,
– December 24-én húsos hanem a betlehem is.
lovits Istvánné, aki gyermekkorából megőrzött egy másik étel biztos, hogy nem kerül az
– A német nemzetiség hahagyományt is, az aprószen asztalra. Halféléket, illetve gyományos karácsonyi étele a
tekelést, ami a betlehemi gyer- szárított gombákból, gyümöl- virsli krumplisalátával, illetve
mekgyilkosságnak állít emlé- csökből, valamint káposztá- a sült hal, valamint a szárnyas
ket: a gyerekek december 28- ból készített fogásokat tála- ételek, lilakáposztával – mondán házról házra járnak, jókí- lunk fel; ezek régiónként na- ta lapunknak Vargáné Mavánságokat mondanak a gaz- gyon változnak, de az elmond- gyar Erika, a német nemzetidának, és kis fonott korbácsa- ható, hogy általában tizenkét ségi Pumukli óvoda vezetője,
ikkal megütögetik.
féle étel van az asztalon, és hozzátéve: tipikus karácsonyi
Az aprószentekelés a buko- ezek egyike rendszerint a német sütemény a kuglóf, illetvinai székely falvakban is céklaleves. Kedvelt a sült hal ve az úgynevezett Stollen, ami
szokás volt, ám e terület ha- és az ecetes hering is, és leginkább a mi gyümölcskegyományai közül jóval ismer- egyes területeken a mézes, nyerünkre hasonlít.
– A német karácsony legfeltebb a hadikfalvi betlehemes, diós, szárított gyümölcsökből
azaz a csobánolás. Mint Do- és áztatott búzaszemekből emelőbb pillanata a Besche
mokos Gyula, az Érdi Buko- készült édesség is – tette hoz- rung, vagyis a rácsodálkozás:
amikor kitárulnak az ajtók,
vinai Székelyek Egyesületé- zá Sebestyénné.
nek elnöke hangsúlyozta, a
Az ajándékozás Lengyelor- és a gyermekek, illetve a felbetlehemest komoly előkészü- szágban is szenteste történik, nőttek megpillantják a karáletek, kiválasztás, felkészülés ám nem ez a nap fénypontja, csonyfát, és alatta az ajándéelőzte meg, és csak feddhetet- hanem az együtt elköltött va- kokat. A meglepetéseket a kilen életű férfiak vehettek részt csora, és természetesen az csiknek vallásos családokban
benne – még Máriát és az an- éjféli mise, amin szinte min- a Christkind, azaz a Jézuska
hozza, másutt pedig a
gyalt is férfi játszotta.
den család részt vesz.
– A csobánokat azért is köA romák a szentestét rend- Weinachtsmann, azaz a télrültekintően kellett kiválasz- szerint otthon töltik, és közö- apó – tette hozzá Vargáné Matani, mert míg minden házat sen imádkoznak a szülők és a gyar Erika.
n Ádám Katalin
végig nem jártak az öt bukovi- gyerekek. Másnap és har-

helyi érték
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Nem hagyják magukra
a hajléktalanokat
Dermesztőbb a hideg, csípősebben süvít a szél és félelmetesebb a sötétség, ha az embernek nincs fedél a feje fölött,
ahol kipihenhetné magát,
megmelengethetné csonttá fagyott végtagjait.
Szerencsére városunkban a
Szociális Gondozó Központ
Hajléktalanellátása megfele
lően gondoskodik azokról,
akik elfogadják a segítséget,
és hajlandóak legalább éjszakára igénybe venni az úgynevezett fapados éjjeli menedékhelyet vagy napközben a melegedőt, ahol a tisztálkodási lehetőség és tiszta ruhanemű
mellett egy csésze forró tea,
szelet kenyér
vag y időnként
egy tál meleg étel
is várja őket.
A szociális
munkások az ünnepek, a karácsony közeledtével sem hagyják őket magukra, minden évben, így az idén
is közös ünnepi ebéddel próbálnak számukra karácsonyi
hangulatot varázsolni. S bár
ez nem helyettesítheti az otthon melegét, de legalább erre
az időre emberibb körülmények között lehetnek közösségben egymással.
Pákozdi Orsolya, az érdi
Hajléktalanellátás vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta, az intézményben idén de
cember 22-én ünnepelik meg a
karácsonyt, amikor ebéddel
várják a fedél nélkülieket, va-

lamint a női és férfi átmeneti
szállót igénybe vevő ellátottakat. A feldíszített fenyő alatt
meglepetések is várnak rájuk,
egy jótékony adományozónak
köszönhetően ugyanis mindenki kap ajándékcsomagot.
Pákozdi Orsolya azt is elmondta, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően azokon a napokon, amikor nincs
ételosztás a városban, a nappali melegedőben kaphatnak
főtt ételt a hajléktalanok. A
Fehérvári út végén üzemelő
nappali melegedő a két ünnep
között is nyitva tart, csupán a
megszokottnál valamivel korábban zár be. Ugyanakkor az
utcai szociális
munkások is
rendületlenül
járják majd a
várost, felkeresik azokat a
helyeket, ahol a
fedél nélküliek
megbújnak, és amennyiben
nem kívánják igénybe venni az
éjjeli menedékhelyet, meleg takarót osztanak ki, ételt és teát
visznek nekik. A krízisvonal is
elérhető lesz, amelyen jelezni
lehet, ha valakinek segítségre
van szüksége. Fontos, hogy
odafigyeljünk egymásra, hogy
idejében segíthessünk és megmenthessük a kihűléstől azokat az időseket, magukra maradt embereket, akik fűtetlen
lakásban tartózkodnak otthonukban, vagy az utcán látjuk
őket fagyoskodni!

Hajléktalankrízisvonal:
06-20-376-5363

n Ábrahám

TÁJÉKOZTATÓ
Dr. TEREMI FERENC

308147

18 | 2015. december 23. |

szülész-nőgyógyász szakorvos
MAGÁNRENDELŐ – ÉRD, DIÓSDI ÚT 36.

HPV és Chlamydia Vizsgálati Centrum

nőgyógyászati rákszűrés, UH-diagnosztika,
várandósgondozás, fogamzásgátlás (tabletta/
tapasz/gyűrű/spirál/injekció/sürgős), szokványos
nőgyógyászati problémák

Rendelési idő 2016. januártól változik!
Szerda 17.30–19.30, Szombat 08.30–10.30
Bejelentkezés: Tel:06/30-2070681
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Minden kétséget kizáróan az érdi úszók voltak a legsikeresebbek idén

37 meccs, 25 győzelem, 12 vereség, legsikeresebb szezon – ez volt az Érd éve

Minden bejött az Érdi Úszó Sport Kft.-nél

Az eddigi legsikeresebb éven vannak túl a kézisek

A fejlődés tekintetében elképesztően nagyot lépett előre az Érdi Úszó Sport
Kft., amely 2015-ben számos nemzetközi eredmény elismeréseként augusztus
hónap legjobb műhelye díjat is megkapta, na meg a velejáró félmillió forintot,
s mindeközben a huszadik helyről a hetedikre jött fel a csapat a magyar klubok
ranglistáján, úgy, hogy nincs nagy hátrányuk a dobogósokkal szemben.

A 2015-ös naptári évben
37 mérkőzést játszott az
Érd női kézilabdacsapata,
amely ezalatt huszonöt győzelem mellett
tizenkétszer szenvedett
vereséget, lőtt 1004 gólt,
kapott 897-et, azaz átlagot számolva a meccseit
27–24-re nyerte meg.

– Ha valaki azt mondja nekem egy évvel ezelőtt, hogy
ilyen eredményeket érnek el az
úszóink, mint amilyet egész évben produkáltak, akkor nem
hittem volna el – vágott a dolgok
közepébe Selmeci Attila, az
Érdi Úszó Sport Kft. mesteredzője. – Ezek az elképzelések
már realizálódtak, túlteljesítettek versenyzőink – folytatta.
– Mind a hazai, mind a nemzetközi versenyek jól sikerültek,
hisz voltunk a bakui Európa Játékokon. Voltunk a tbiliszi európai ifjúsági olimpiai fesztiválon,
voltunk a szingapúri ifjúsági világbajnokságon, sőt Sós Dániel
révén a felnőtt rövidpályás Európa-bajnokságon is részt vettük az izraeli Netanyában –
kezdte sorolni a nagy versenyeket a mesteredző, aki nem felejtette el a hazai bajnokságokat
sem, hisz például az ifjúsági
bajnokságon nyolc aranyérmet
gyűjtöttek, amellyel az éremtáblázat élén zártak, de az igazán nagy megméretések ezek
ellenére is a nemzetközi versenyek voltak. Sós Dániel két negyedik helyet szerzett egyéni
csúcsai mellé, míg Tekauer
Márk a döntőben saját rekordján faragott a bakui Európa Játékokon, ezt követően Milák
Kristóf és Barócsai Petra a

tbiliszi EYOF-on mérte meg tudását, ahol Barócsai ezüstérmet szerzett a szintén magyar
Késely Ajna mögött, míg Milák
Kristóf másfél órán keresztül
második volt, majd csak azután
derült ki, hogy meghibásodott
az eredményjelző, s csak negyedikként érte a falat.
A nyári időszak megkoronázásaképpen augusztus elején
kapta meg a hírt Sós és Tekauer,
hogy mennek a szingapúri ifjúsági világbajnokságra, ahol
előbbi ezüstérmet szerzett, míg
utóbbi tovább faragott egyéni
csúcsából, de nem ez volt a hab
a tortán, hanem az augusztus
hónap műhelye díj, amelyet a
Magyar Olimpiai Bizottság, az
utanpotlassport.hu és a
Decathlon Magyarország ítél
oda, s ezt az érdiek érdemelték
ki, s az elismerés mellé egy félmillió forintos sportszervásárlási utalványt nyertek.
A szeptemberi-októberi időszakban némileg megcsappant
az úszás, hisz nem voltak olyan
nagy versenyek, de aztán no
vemberben a százhalombattai
Kiss László uszodában több
érdi úszó állt rajtkőre a rövidpályás országos bajnokságon,
ahol Sós Dániel az élmezőnyben zárt, míg Tekauer Márk
rövidpályán is javítgatta re-

kordját, s a döntőben hetedik
lett, ezt követően december elején a tortán lévő habra még rátett egy lapáttal Sós Dániel, aki
a huszonhét tagú magyar válogatott tagjaként az izraeli Ne
tanyában rendezett rövidpá-

– Egy kis szakosztály is tud
nagyot alkotni, amit jól mutat
az augusztus hónap műhelye
díj, egy hatvan-hetvenfős csapatból is el lehet jutni nemzetközi szintre – folytatta Selmeci
Attila, aki kiemelte a további
edzőket is, hisz mind Egerszegi
Klára, mind Gyenese Ágnes,
mind Mágó Gábor is bőven kivette a részét a sikerekből (itt
tesszük hozzá, hogy a mesteredzőnek is ugyanúgy jár az elismerés, mint kollégáinak).
Selmeci Attila a szakosztály

Sós Dániel az egyik legsikeresebb érdi úszó
lyás Európa-bajnokságon
gyűjthetett tapasztalatot, s
ugyan az érmek ezúttal elmaradtak, de rutinszerzésnek
mindenképpen jó verseny volt.
Mivel ő még csak 17 éves, aligha
lett volna reális a világklasszisokkal teletűzdelt mezőnyben
érmes helyet várni tőle. Ugyan
ilyen rangos nemzetközi versenyeken nem szerepeltek, de
meg kell említeni Jánosi Kristófot és Kovács Benedeket,
akik viszont a hazai bajnokságokon rendre remekeltek.

nevében megköszönte a támogatást az Érd Aréna vezetőségének, Érd önkormányzatának, de nem utolsósorban kiemelten köszönte meg a segítséget a Gárdonyi Géza Általános Iskolának és Gimnáziumnak, amelybe a legtöbb úszó jár,
s az iskola vezetősége pedig a
fontos megméretésekre elengedi az úszókat.
– Ha azt lehet mondani, hogy
ez az év nagyon fontos volt, akkor ez a következő évre hatványozottan igaz lesz, mivel Hód-

Az érdi röplabdázók szinte minden korosztályban előrébb léptek

Nagyon jó évet zártak a Delta RSE röplabdázói
Strandon és teremben is remekül szerepelt az érdi Delta
Röplabda Sportegyesület
2015-ben, hisz a korosztályos
gárdák az előző évekhez képest fejlődtek, amit nemcsak a
játék képe, hanem a tabellán
elfoglalt helyezések is mutattak.
– Úgy gondolom, jó évet zártunk most – kezdte értékelőjét
Dömötör-Mátrai Beáta, a Delta RSE vezetőedzője, aki elmondta, hogy a legkisebbek
országos mini bajnokságot
nyertek, sőt a szuperminik ötvenkét csapat közül lettek a
legjobbak, de a vezetőedző
utóbbi kapcsán kiemelte, külön
öröm számukra, hogy a Delta

képviseltette magát legnagyobb létszámban. A gyermek
korosztályban egy tizenharmadik hely született érdi részről – a vezetőedző hozzátette,
hogy év elején volt egy kisebb
kisiklásuk, ami miatt „elúszott” az esély a még előkelőbb helyek megszerzésére, ám
azt követően már minden mec�csét megnyerte a korosztály.
– A legnagyobb lányok is
megállták a helyüket mind a
serdülő, mind az ifjúsági korosztályban. Nagyon sok munkát fektetünk a röplabdába,
előbb-utóbb megvan az eredménye, ennek köszönhető,
hogy van, ahol nagyobb, de
van, ahol kisebb mértékben ér-

zékelhető az előrelépés – tette
hozzá Dömötör-Mátrai Beáta,
aki nem mellesleg a nyár folyamán strandon társával, Nagy
Krisztinával megnyerte a
Kispest Open elnevezésű A kategóriás versenyt, majd a
négyfordulós magyar bajnokságon döntőztek, s ezüstérmet
szereztek. Az utánpótlásban
Tátrai Nikolett a MEVZAkupán egy nemzetközi versenyen mérette meg magát, de
oldalán Horváth Rékával az
Eötvös-kupán is szereztek egy
bronzérmet.
Nagy változás volt a Delta
RSE életében, hogy nem indult
felnőtt csapat a 2015/2016-os
szezonban, hisz a Testnevelési

Egyetem – amelynek nincsenek utánpótlás csapatai – felkérte az egyesületet, hogy adja
az élvonalban maradáshoz
szükséges csapat mellé az
utánpótlást, mivel anélkül nem
vehetne részt az elsőosztályú
bajnokságban a TF. Ezzel kapcsolatban Dömötör-Mátrai Beáta elmondta, hogy így a TF
fizeti a korosztályos gárdák
versenyeztetését, de külön fontos, hogy a lányok tudják, meddig mehetnek, van előttük egy
példa, egy cél, s a későbbiekben akár a TF színeiben az élvonalban is játszhatnak.
Az érdi röplabda évösszegzéséhez külön ki kell emelni a
magyar női röplabda-váloga-

mezővásárhelyen rendezik az
ifjúsági Európa-bajnokságot,
ez lesz a fő versenyünk, ahol
egy versenyszámban egy nemzet négy versenyzőt indíthat, s
mivel nekünk szinte csak ifi
versenyzőink vannak, komoly,
érmes esélyeink vannak. Milák
Kristóf az egyedüli, aki nem
ifikorú, de így is tagja a korosztályos válogatottnak, tehát ő is
rajtkőre állhat. Egy ottani jó
szereplés egy nagyon jó ajánlólevél lenne a további támogatásokhoz.
Miért jó itt úszni? Miért jön ide
az FTC-ből Sós Dániel, Dunaújvárosból Barócsai Petra úszni?
Nagyon jó a csapat, egymást segítik a munkában. Bár egyéni
sportág a miénk, de nagy szerepe van a társaknak, jól lehet őket
motiválni a munkára. A mi sportunk faltól falig tart, napi öt-hat
óra munkával, azok a versenyzők, akiknek nincs monotónia
tűrésük, nem tudnak lépést tartani a világgal, itt viszont nem ez
a helyzet, maguktól csinálják,
mert céljaik vannak. Szerencsés
edzőnek mondhatom magam,
hogy ilyen jó mentalitású csapat
jött össze – fogalmazott Selmeci
Attila, az Érdi Úszó Sport Kft.
mesteredzője.
Nem maradt más hátra, mint
hogy várjunk, ugyanis a következő évek korosztályváltása
nem lesz zökkenőmentes, de ismerve az idei eredményeket, ki
lehet jelenteni, hogy ilyen fejlődés mellett több klasszis, netán
világklasszis úszó kerülhet ki
Érdről.
n Domonkos Bálint

tottat, amely nyárra szinte elfoglalta az Érd Arénát, ugyanis előbb Görögország és Finnország ellen játszott felkészülési mérkőzéseket, majd az
Európa-liga sorozat hazai
mérkőzéseinek nagy részét is
szintén a városi sportcsarnokban rendezték, mi több, a törökök elleni döntőn kétezer ember volt az Érd Arénában, s ez
akkora lökést adott a válogatottnak, hogy meg is nyerte a
sorozatot az Európa-bajnokság előtt! A Delta RSE vezetőedzője, aki ötszörös magyar
bajnok teremben, háromszoros magyar bajnok strandon,
emellett huszonötször a címeres mezt is magára húzhatta,
elmondta, hogy hazai mérkőzésen még sosem volt ilyen fergeteges hangulatú mérkőzése
a női válogatottnak.
n D.B.

Némileg árnyalt képet fest az
Érd 2015-ös mérlege, hisz a
sportban évet átívelő szezonok
vannak, s nem a naptári év szerint zajlanak a bajnokságok. Az
Érd csapata 37 tétmérkőzést játszott idén, s ezalatt csupán két
olyan veresége volt, ami borította a papírformát, hisz a
2015/2016-os szezon nyitómec�csén a Váctól kapott hazai 18–
16-os pofon, illetve az őszi idény
utolsó felvonása, a Siófok elleni
hazai 25–24-es hazai vereség
árnyalja a képet, mivel a többi
tíz vereségből ötöt a Győri Audi
ETO KC, kettőt a bajnoki címvédő FTC Rail-Cargo Hungaria,
kettőt az orosz Rosztov-Don ellen szenvedtek el Szabó Ediná
ék, s ugyan a tavaly februári
Dunaújvárosi Kohász elleni idegenbeli meccsen a szünetben
még vezettek öt góllal, ám ennek
ellenére 23–22-re kikaptak – ez
egy háromesélyes rangadó volt,
s a hazai pálya döntött.
A Győr, az FTC és a RosztovDon jelenleg a Bajnokok Ligája
legjobb tizenkét csapata között
van, s a szakértők szerint mind
bejuthat a legjobb nyolcba.
– Az elmúlt szezonról elmondhatjuk, hogy ennyire komoly
eredményeket még nem ért el a
csapat, voltunk már bronzérme-

Katarina Krpezs-Slezák góljai nagyban közrejátszottak az eredményes évhez
sek a bajnokságban, de megismételni valamit mindig sokkal
nehezebb, ezt most már harmadszor csináltuk meg – kezdte
évértékelőjét Tekauer Norbert,
az Érd klubelnöke.
– A Magyar Kupában sosem
voltunk négyes döntőben, hisz a
kapujában ez idáig mindig ös�szekerültünk a Győrrel, most eljutottunk oda, majd bronzérmet
szereztünk, illetve az EHFkupában is elődöntőig meneteltünk, Az az év nagyon jól sikerült, ugyanakkor fordulópont is
volt a csapat életében, hiszen
egy öt éve épülő csapatnak ez
volt az utolsó szezonja, mindenki a maximumot kihozta magából – folytatta.

Van utánpótlás
Nyáron egy új csapat formálódott az érdi
utánpótlásban: Haladás–Érd II néven elindult
a másodosztályú csapat. Ennek kapcsán
Tekauer Norbert klubelnök elmondta, fontos
volt nekik, hogy legyen NB I/B-s csapatuk, mivel a harmadosztályt többször megnyerték
már, így az nem jelentett kihívást, ezért felvették a kapcsolatot a szombathelyi Haladással, amelynek jogán indulhattak a másodosztályban, noha később kiderült, hogy saját
erőből is részt vehettek volna a másodosztályú küzdelmekben. Kiemelten fontos volt,
hogy a játékosok nagyobb terhelés mellett
gyűjtsék az értékes játékperceket, hisz –
ahogy Tekauer Norbert fogalmazott – a har-

A nyáron kilenc játékos távozott a csapatból, Szekeres Klára és Schatzl Nadine a bajnok
FTC-hez, Kovács Anna,
Oguntoye Viktória és Nick
Viktória a Dunaújvároshoz,
Pálos-Bognár Barbara a dán
Viborghoz, Szara Vukcsevics
Vácra, Mester Nóra Kispestre
ment, Jekatyerina Kosztjuko
váról nincs információnk, hogy
hol játszik jelenleg.
Eme kilenc ember pótlására
hét+kettő játékos érkezett, mivel heten más klubtól, ketten
pedig az utánpótlásból jöttek.
Egy félév alatt azért az látszik,
hogy az újaknak még nem sikerült megfelelően beilleszkedni,
még nem tudják kihozni ma-

madosztályban a mostani csapat minden
meccsét legalább húszgólos különbséggel
nyerné. A Haladás–Érd II-ben játszanak azok a
fiatalok, akik az élvonalbeli csapatban kevesebb lehetőséghez jutnak. Szabó Laura 53,
Takács Kitti 51, Vajda Luca 47, Gulyás Vanda 37,
Bernát Dorina 26 gólt szerzett a másodosztályban, míg Győri Barbara szinte hatvanperces kapusként játszik. A tizenhárom őszi
meccséből ötöt nyert meg a csapat egy döntetlen és hét vereség mellett, így a tizedik a
tabellán, igaz ők többen is három-négy
meccsről hiányoztak.
A Suli Kézilabda Utánpótlás Programban már
kétezer gyerek vesz részt a környező települések iskoláiból, s már voltak olyanok, akik átkerültek a csapathoz, így joggal mondható,
hogy egyre sikeresebb az Érd.

gukból valós tudásukat, de egyelőre az is elég, hogy annyit
hozzátegyenek a vezérek teljesítményéhez, hogy nyerjen a
csapat.
– Azt nem lehetett előre megmondani, hogy ilyen sokan távoznak. A kézilabdapiac folyamatosan változik, csapat-, menedzserirodai és egyéni érdekek vannak, ezek összessége
ennyire volt erőteljes, de szoktam mondani, hogy olyan játékos nincs, akit ne lehetne pótolni – így Tekauer.
– A társaság azért ilyen hektikus, hullámzó, mert még nem
állt össze, de vannak jó mérkőzéseink, vannak nagyon jó periódusaink, sőt például a Debrecen ellen egész mérkőzésen
jól játszottunk, de vannak időszakok, amikor egy kicsit megtorpan a csapat – jegyezte meg
a klubelnök, aki kitért arra is,
hogy extrém a bajnokság lebonyolítása, mert az első hatban
kell végezni, a harmadiktól a
hatodikig ugyanazok a csapatok, a Dunaújváros, a Siófok és
a Vác az Érddel együtt körülbelül hasonló erősségű gárdák,
így szinte mindegy, hogy a négy
közé jutásért ki lesz az ellenfél.
– Ez a csapat a formálódó közösséggel képes lesz arra, hogy
megint a legjobb négy közé jusson – fűzte hozzá.
A 2015/2016-os szezon őszi
idénye talán az eddigi legjobb
volt az Érd csapatánál, eddig

ugyanis a tavaszt az ötödik-hatodik hely környékéről várták,
most pedig a negyedikek. Ennek kapcsán a klubelnök továbbra is azon a véleményen
van, hogy nem ősszel, hanem
tavasszal kell bombaformában
lenni.
– Mindig bíztam Szabó Edina
szakértelmében, felkészültségében, ez most sincs másképp.
Amikor folyik egy mérkőzés,
akkor egyből kétezer ember
lesz a csapat edzője, de ez a jéghegy-elmélet, hisz a pályán
csak a tíz százalékát látja az
ember, pedig ott a végső produktum kerül terítékre. A mindennapok kemény munkája kell
ahhoz, hogy egyáltalán ilyen
szinten tudjunk teljesíteni.
Aminek külön örülök, hogy elég
sok fiatal játékos érkezett – fogalmazott a klubelnök. Ennek
kapcsán meg kell említeni az
elmúlt öt évet, hisz Janurik
Kinga, Kisfaludy Anett és
Klivinyi Kinga is itt vált meghatározó felnőtt játékossá, de
Schatzl Nadine, Kovács Anna
vagy éppen Oguntoye Viktória
is innen indult, Szekeres Klára
már érdiként is válogatott volt,
továbbá ugyan nem annyira fiatalok, de Mariama Signatét
Érden építették fel újra, valamint Katarina Krpezs-Slezák
itt lett a világ legjobb jobbszélsője, így nem kell félteni a mostani fiatalokat.
n Domonkos Bálint

keresek, nagyobb létszámban, azonnali
belépéssel, újonnan létesült ipari termelő
üzemünkbe, 2016. január 4-i kezdéssel.
Munkarend:
2 műszak, de van lehetőség állandó
délutános munkára is.
Munkavégzés helye:
Sóskút (Pest megye) ipari parkban.
Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi kft.
Érdeklődhetnek: 06-30-193-6342

ertekesites@
erdiujsag.plt.hu

KiviTelezéST iS vállaluNK!
kedVezményeinkről és szállításról érdeklődjön irodánkBan!

Vásároljon weBáruházunkBan!

309291

www.epitoanyag-center.hu

e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig
8.30–16.00-ig
2030 Érd, Felső u. 1.

KollégáKat KeresünK!

Érdi ortopéd

Ha voltak már a múltban sikereid és újra
át akarod élni, ha képes vagy elfogadni
egy jó vezető iránymutatását, ha egy
ütőképes csapatra vágysz és értékes
neked egy jó márkanév, akkor

JelentKeZZ!
Dósa András - Irodavezető
Tel.: +36 70 442 7058

Immo1 Érd

Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat

| Cipőfelsőrész-összeállító |
| Cipőfelsőrész-mintaszerkesztő |
| Ortopédcipész |

munkakörökbe

304798
301828
297027

keresünk SZÁZHALOMBATTAI
munkahelyekre

Duguláselhárítás non-stop,

garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

Önéletrajzokat MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Pf. 6.
vagy allas@mapei.hu
címekre kérjük elküldeni.

Amit kínálunk:
br. 150–200e Ft kereset, cafetéria,

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

CSALÁDI HÁZ
Érd kertvárosában szélső sorház
sürgősen, családi okok miatt eladó. 06-70-452-6973
Érdligeten 85 nm-es, hőszigetelt
ház eladó. Iá.: 18,5 millió Ft-ért.
Tel.: 0630/895-20-41.

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres
kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20%-os
csökkentése! Klímák telepítése, javítása,
karbantartása. Ingyenes helyszíni felmérés.

310982

285206

Igény szerint szállítással, valamint
FA A P R Í T É K E L A D Ó !
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547

hosszú távú munkalehetőség!

Jelentkezés: balint.balla@pannonjob.hu

06 20/ 214-9750 • www.pannonjob.hu

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

Hirdessen Ön is
az Érdi Újságban,
Érd megyei jogú Város Önkormányzatának
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!

Érd központjában kis szoba kiadó.
Telefon: 06-30/550-54-37.

TELEK
Érden saroktelek (914 nm) kis
házzal, gáz és csatorna csonkkal, ipari mérővel, kúttal eladó.
Érdeklődni 06-30/376-6878.

apróhirdetési árak
lakossági 10 szavas
blokkár

ÜZLET, IRODA
40 nm-es üzlet hosszú távra kiadó
a Stop Shop-pal szemben. Tel.:
06-30/246-6194.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390

lakossági alapár
(10 szó felett)

normál

Fiat Panda Multijet (2005-ös)
megkímélt, 5-ajtós tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30/895-20-41.

Versenyképes fizetés, kulturált
munkakörnyezet.

VÁLLALKOZÁS

Érdeklődni: 06-30-940-6735

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

Idősápolókat keresünk Németországba. Feltétel: német nyelv.
Bérezés: 1100-1300 euró nettó.
Csicsó Márta, 00421902210003,
0036302763276,
marti.csicso@gmail.com

Összeszerelőket,,
targoncásokat

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!

Műfogsor javítás, alábélelés, kapocspótlás, törés, azonnal is!
T:06-23-363-726, Érd, Mérnök
utca 55.

normál

nettó

bruttó

nettó

bruttó

834,6 Ft

1060 Ft

83,5 Ft

106 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Üzleti alapár
(10 szó felett)

normál

normál

nettó

bruttó

nettó

bruttó

1826,8 Ft

2320 Ft

182,7 Ft

232 Ft

Érdi Újság

ZalaegersZegi 7 nap

XXV. évfolyam, 15. szám
2015. április 22.
Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
ingyenes hetilapja

meg az Érdi Újság az „Érdre költözötteket” érdiekké 11. oldal
Negyedszázada jelenik
ttel azonosulás teheti
a város története, s a történe
l áll össze
Az emlékekből, emlékezésekbő

Százmillió forintot fordít idén
ros
az utak karbantartására a vá

ElérhEtőségEk:
2030 Érd, Felső utca 1. • Tel.: 06-23-520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Érdi Újság

ki a murvás utakat. Az e
45 millió forintért javítják
urkolatot állítanak helyre,
lebetonozásához 30 milliá
5500 négyzetméternyi aszfaltb
mondta: a teljes úthálózat
60 millió forint értékben
os András polgármester azt
város. Részletek a 7. old
erre állami forrást keres a
új út épült Érden. T. Mészár
azza,
ernyi
tartalm
kilomét
is
50
ét
években
etés kiépítés
a járdák és a felszíni vízelvez
rintra lenne szükség, amely

KErEssE mindEn hÉTEn a posTaládá jában!
Konyhabútor Készítése

KeréKpárüzlet és szerviz
ok
• Női, férfi és gyermek kerékpár
határidővel
• Teljes körű szerviz rövid
• Alkatrészek, kiegészítők
e
igényekr
egyedi
• Kerékpárépítés

222555

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban várjuk
érdeklődését az

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

Érden munkásoknak, brigádoknak különbejáratú, összkomfortos lakás kiadó. Kocsi beállással.
T: 06-23/367-922.

Női betaNított
muNkásokat

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Automata mosógép, mosogatógép helyszíni
javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

222742

Tolnai Ildikó kapitányságvezető-helyettes: „rengeteg bűncselekményt egy kis odafigyeléssel és óvatossággal meg lehet előzni”

310652

Hirdetni
szeretne?

keres Sóskútra!

ALBÉRLET KÍNÁLAT

A feltételezett Tesco-s ékszer
tolvaj

Szerkesztőség

Érdi Újság

(Gyula u. sarok)
2030 érd, tárnoKi út 101/A.
06-30/221-8065
Tel./Fax: 06-23/365-458,
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
biketeam.hu
www.solyomkerekpar.hu • www.solyom

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

222727

Érdeklődni: 30/979-2353

2016. január 4-én várjuk Önöket szeretettel.

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

al

222732

309379

felveszünk.

Érdi Újság

• Bádogos termékek széles választéka
• Gipszkarton rendszerek
• OSB
• Tetőfedő anyagok – kiegészítők, cserepek
• Hő-, hang-, vízszigetelések
• Bitumenes szigetelőanyagok
• Térkövek, burkolatok
• Kerti vízelvezető rendszerek
• Nyílászárók
• Falfestékek
• Falazóanyagok, vakolórendszerek
• Falburkolatok
• Kéményrendszerek

1211 Budapest, Mansfeld P. u. 27.
(a régi posztógyár területén)
Tel./Fax: +36-1/278-0204
+36-30/552-9676, +36-30/228-3829
iroda@epitoanyag-center.com

kozmetikust,
fodrászt és
műkörömépítőt

2016. január 3. között zárva tart. Legközelebb

223674

Bádogos tetőfedő – építőanyag kereskedés

operátort

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Callcenteres és/vagy logisztikai
tapasztalat

Érd központjában
újonnan nyílt
szépségszalonba

gyenesen hívható 06-80-555111 ,,Telefontanú” zöld számán
(h-cs: 8-16 p: 8-13), a 107 vagy a
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Mapei Kft.

Főbb feladatok, munkák:
• Bejövő logisztikai hívások
általános kezelése
• Készletinformáció
• Fuvarjelentések
• Beszerzési információk kezelése,
partner és értékesítői tájékoztatás
• Beérkezett hívások átadása, azok
kezelésének nyomon követése

Előnyt jelent:
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat
Önéletrajzokat MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Pf. 6.
és allas@mapei.hu
címekre kérjük elküldeni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati
irodánk és szerkesztőségünk 2015. december 18. és

falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!
Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,
06-30-924-1205

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középiskolai végzettség
• Logisztikai területen eltöltött gyakorlat
• Társalgási szintű angol nyelvtudás

munkatársat keres Sóskútra!

310024

arany és ezüst ékszereket, valamint készpénzt tulajdonítottak el. Az ismeretlen személyek
egy szomszédos üzletbe is bementek, ahonnan szintén
pénzt vittek magukkal. A bűncselekményt elkövető férfiak
egyikéről grafika készült.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya kéri,
hogy aki a grafikán látható ismeretlen tettest felismeri vagy
a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemi információval
rendelkezik, hívja a 06-1-23628-83-as telefonszámot, illetve
névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az in-

raktáros,
komissiózó
Feltételek:
• szakmunkás iskolai végzettség
• tud csapatban dolgozni
• pontos, megbízható munkavégzés

Lopás miatt keresik
A Pest megyei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik
az ismeretlen tettes azonosításához.
Lopás bűntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
folytat eljárást a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tettesek ellen.
A rendelkezésre álló adatok
szerint ismeretlen személyek
2015. december 9-én 20 óra 35
perc körüli időben betörtek
egy érdi áruház üzletsorán található ékszerboltba és az üzletben lévő zárt páncélszekrényt feltörték, majd abból

Mapei Kft.

T: 06-20/288-5148
Duguláselhárítás éjjel-nappal,

Szeretnél egy lendületes, céltudatos csapat
tagja lenni? Szereted a kihívásokat?
Az olaszországi építőipari segédanyagokat
gyártó Mapei S.p.A. magyarországi
leányvállalata, a
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Kedves Olvasóink!

AutomAtA mosógépjAvítás

(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)
garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

304601

férfit, aki egyetlen éjszaka
alatt három helyre tört be és
bukósisakokat meg motorkerékpárt lopott el.
A kapitányságvezető-helyettes a bűnmegelőzésre is
felhívta a figyelmet, hozzátéve, hogy rengeteg bűncselekményt egy kis odafigyeléssel
és óvatossággal meg lehet
előzni. Úgy tűnik, a figyelmeztetések dacára még
mindig történnek olyan bűncselekmények a városban,
amikor a tolvajok valamelyik szolgáltató munkatársainak adják ki magukat,
hogy bejussanak az áldozat
házába, majd egy óvatlan

Szeretnél egy lendületes, céltudatos
csapat tagja lenni?
Szereted a kihívásokat?
Az olaszországi építőipari
segédanyagokat gyártó Mapei S.p.A.
magyarországi leányvállalata, a

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

308776

akik ellen a lopáson kívül
kiskorúak veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt is
eljárás indult, mert ők vették
rá a két gyereket, hogy velük
tartsanak a betöréskor. Az
ellenük indított eljárás során további tettestársakra is
fény derült, akiket több
rendbeli orgazdaság és lopás elkövetésével gyanúsítanak – tudtuk meg Tolnai Ildikótól, az Érdi Rendőrkapitányság helyettes vezetőjétől, aki arról is tájékoztatta
lapunkat, hogy gyorsított eljárásban, egy év öt hónap
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a

Épületgépészeti cég keres németül beszélő víz- és fűtésszerelő munkatársakat németországi munkára, január közepi
kezdéssel. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal
az
info@aqua-system.hu címen.

ÁLLÁST KÍNÁL

291432

Előzetesben van az a két
felnőtt férfi, akik két kiskorú
gyerekkel együtt mentek betörni. Még november végén
hatoltak be egy családi házba, ahonnan különféle szerszámokat és elektromos eszközöket zsákmányoltak. Az
érdi rendőröknek azonban
még forró nyomon sikerült
felderíteni az esetet, amely
során négy elkövetőt fogtak
el, közülük ketten kiskorúak
voltak.
A rendőrség az eltulajdonított értékeket hiánytalanul visszaadta a tulajdonosnak, a két felnőtt pedig előzetes letartóztatásba kerül,

időre hagyják is el a házukat, használják a riasztót,
ha pedig otthon tartózkodnak, mindig zárják be a nyílászárókat!
– Ne hagyják nyitva az udvarban sem az autójukat, és
ha van garázsuk, tartsák ott
a gépjárművet, hogy a besurranó tolvajok számára se legyen célpont – fűzte hozzá a
kapitányság vezető-helyettes, aki végül bűncselekménymentes ünnepeket és
boldog új évet kívánt minden
n BE
érdi lakosnak!

222582

Figyeljünk egymásra!

pillanatban zsebre vágják a
tulajdonos meg takarított
pénzét. Semmiképpen se engedjék be otthonaikba az ismeretlen embereket, még ha
azoknak sikerül is a bizalmukba férkőzniük. Ne vásároljanak házalóktól, mert
nemcsak az árujuk ered kétes helyről, hanem az árus is
megbízhatatlan.
Tolnai Ildikó arra is felhívta a figyelmet, hogy az
ünnepek alatt is legyenek
óvatosak, ha elmennek otthonról, akármilyen rövid

309664

A bűncselekménymentesen ünnepekért

apróhirdetés

ÉRDI ÚJSÁG

310481
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kék hírek

309290
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Kétszáz gyermeket láttak vendégül az érdi vállalkozók

Madár és Mikulás a Kőrösiben
adventi időszakban az emberek adakozóbbak és könnyebben jótékonykodnak, nem
csak karácsonykor kellene
örömöt, boldogságot hozni a
gyerekeknek.
– Ők a jövőnk, mi formáljuk
őket olyanná, amilyenné felnőttként lesznek. Most kell élni
azzal a lehetőséggel, hogy minél több örömet okozzunk ne-

Madár apró bokszkesztyűkkel lepte
meg az iskolásokat, akik természetesen rohantak fényképezkedni és
autogramot szerezni
kik – hangsúlyozta a sportoló.
Az biztos, hogy ez a délután
sok örömet hozott a gyerekeknek: mint Dömötör László, a
Delta Röplabda Sportegyesület elnöke lapunknak elmond-

ta, abban, hogy ezt el tudják
érni, nagyon sokan közreműködnek.
– Így tudtunk adni a gyerekeknek műsort, élményt, ajándékot. Sajnos, sokan vannak,
akik egyébként nem jutnak el
a különböző előadásokra, rendezvényekre, hiszen két-három gyerek esetében ez már
komoly pénzbe kerül, és ajándék sem kerül minden fa alá.
Nekünk szerencsére sikerült
meglepnünk a gyerekeket: támogatta akciónkat cukrászda,
csokoládégyár, játékbolt és az
önkormányzat is, így a gyerekek két hatalmaz zacskó ajándékkal mehettek haza – tette
hozzá Dömötör László.
Az, hogy ez a délután ilyen
jól sikerült, annak is köszönhető, hogy Egry Csaba, a főszervező Egrokorr Zrt. vezérigazgatója – aki a rendezvényen mint Rudolf, a rénszarvas osztogatott szaloncukrot
az iskolásoknak – kollégáival
már szeptemberben elkezdte a
karácsonyi ünnepség megtervezését, a szponzorok felkutatását.

Dömötör László (balra) mint énekes-zenész is bemutatkozott a rendezvényen és meg is „vonatoztatta” a gyerekeket
– Nagyon sok támogatást
kaptunk, így sikerült kétszáz
gyermeket megvendégelnünk
és meglepnünk ezen a napon.
Van olyan gyerek, aki egész
évben nem eszik annyi csokoládét, mint amennyit most hazavitt. Természetesen játékok,
könyvek, sőt még meleg zoknik is helyet kaptak a csomagokban – tette hozzá Egry Csaba.
Bár minden vágyat természetesen ők sem tudtak kielégíteni, minden gyerek arcán
ott tündökölt a mosoly, ahogy
az ajándékát bontogatta.
– Én idén intelligens gyurmát kérek karácsonyra – árulta el az egyik negyedikes.
Öten vannak testvérek, tavaly
közösen egy társasjátékot és

egy tabletet kaptak a gyerekek. Egy másik kislány, az elsős Evelin jéghercegnős szoknyát szeretne, kérdésünkre,
hogy hányan vannak testvérek, némi gondolkodás után
rávágta: sokan! Erről a karácsonyi ünnepségről mindan�nyian külön-külön ajándékcsomaggal mehettek haza.
n Ádám Katalin

Támogatók: Pataki Cukrászda, Osváth Cukrászda, KS Team Consulting, Egrokorr Festékipari Zrt., Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Delta Sport SE, Érd MJV Polgármesteri Hivatal, Magyarvíz Kft.,
Creative Print Kft., Microse Kft.,
Ázsia Center, Galaxy Játékáruház,
Antikvárium.hu, OTP Nyrt.

310780

Érdi és környékbeli vállalkozások, sportolók és az önkormányzat összefogásával
idén is mintegy kétszáz rászoruló érdi gyermeket láttak
vendégül szerda délután a Kőrösi iskola sportcsarnokában.
Az ünnepségre eljött Madár,
azaz Erdei Zsolt világbajnok
ökölvívó is.
Ötödik esztendeje már, hogy
a Delta Röplabda Sportegyesület és az Egrokorr Zrt. – több
cég, vállalkozó, illetve az önkormányzat támogatásával –
karácsonyi ünnepséget rendez az érdi kisiskolásoknak és
családjuknak a Kőrösi iskola
tornacsarnokában.
A gyerekeket a Kőrösi iskola
kórusa köszöntötte karácsonyi dalokkal, őket táncosok,
majd egy bohóc követte a színpadon, no meg Erdei Zsolt,
azaz Madár, aki apró bokszkesztyűkkel lepte meg az iskolásokat.
– A gyerekek mindig is a szívem csücskei voltak, egyik
rendezvényről megyek a másikra – árulta el a világbajnok
öklöző, megjegyezve: bár az

