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Érdi Újság

XXV. évfolyam, 45. szám
2015. november 25.
Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
ingyenes hetilapja

Nagyszerű feladat másokért dolgozni
Tarnóczi Istvánné mindig tudta: fontos, hogy lelki kapcsolatba kerüljön azokkal, akiken segíteni próbál 4–5. oldal

Adventi koszorú régi térképekből, ajtódíszek falevelekből, vidám babák hulladékból

Nem szemét, csak annak látszik!

Titkos alagút
Érd alatt titkos járat fut: a
könyvtáron keresztül köze
líthető meg az alagútrend
szer, ahol Érd kincseit rejtet
ték el valaha… legalábbis a
mesében. Nógrádi Gergely
érdi gyerekeknek mesélt.
n 9. OLDAL

Szalagavató
a Gárdonyiban
A két végzős osztály na
gyon humoros, kötelesség
tudó és – időnként – szor
galmas gyerekekből áll –
mondja róluk az igazgató
nő. Az idei szalagavató le
bonyolításába besegített
Ifjúsági Önkormányzat is.
n 17. OLDAL

Három meccsen
két győzelem

Klímanapokat tartottak Érden: az ENSZ november 30. és december 11. között tartja 21. klímakonferenciáját Párizsban, ehhez csatlakoztak
az érdi iskolások és a városi intézmények. Fotópályázattal, családi ökojátszótérrel, kiállítással, játékkészítéssel és iskolai programokkal várták a kicsiket és nagyokat az érdi szervezők. 3. és 18–19. oldal

Megkezdte nemzetközi sze
replését az Érd női kézilab
da-csapata, amely a horvát
ZRK Umag csapatát 67–42es összesítéssel, kettős győ
zelemmel búcsúztatta, az
NB I utolsó őszi bajnokiján
azonban hazai pályán buk
tak rangadót.  n 21. OLDAL

T ű Z i faT e l e p
Hasított, vágott ( 5, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác
Tűzifa rönk árusítás

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

Fabrikett-akció!
Ha fa, akkor
Zso-fa!

301950

301231

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
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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 telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SIMÓ KÁROLY
Bejelentkezés
06/23-522-313-as
számon, fogadóóra
előzetes telefonos
egyeztetés alapján keddi napokon
a Polgármesteri Hivatalban.

DR. BÁCS ISTVÁN
Bejelentkezés
06/23-522-313-as
számon, fogadóóra
előzetes telefonos
egyeztetés alapján keddi napokon
a Polgármesteri Hivatalban.

TÓTH TAMÁS
Bejelentkezés
06/23-522-369-as
számon, fogadóóra
előzetes telefonos
egyeztetés alapján keddi
napokon.

A képviselők fogadóórája:
1. A
 NTUNOVITS ANTAL
 06/20-259-2555
 antunovits.antal@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

10. KÉRI MIHÁLY
 06/20-800-9079
 keri.mihaly@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

2. SIMÓ KÁROLY
 06/20-564-4276
 simo.karoly@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint

11. D
 R. VERES JUDIT
 06/30-962-6292
 veres.judit@erdifidesz.hu.
képviselői fogadóóra: telefonos
egyeztetés alapján minden hónap
harmadik hétfőjén 18–19 óra között a Polgárok Házában

3. M
 ÓRÁS ZSOLT
 06/20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
4. D
 R. BÁCS ISTVÁN
 06/23-522-313
 bacs.istvan@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
5. T
 EKAUER NORBERT
 06/20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
6. K
 OPOR TIHAMÉR
 06/30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: Minden hónap
első hétfőjén 17–18 óráig a
Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.
7. D
 ONKÓ IGNÁC
 06/20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
8. D
 EMJÉN ATTILA
 06/20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés szerint
9. F
 ÜLÖP SÁNDORNÉ
 06/20-513-7218
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés alapján minden hónap
második csütörtökén 18–19 óra között az Összefogás
Egyesület székházában, Alsó u. 8.

12. S
 ZABÓ BÉLA
 06/30-827-3467
 szabo.bela@erdifidesz.hu.
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés alapján a Parkvárosi
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.
SZŰCS GÁBOR
 06/20-399-6227
 szgabor@mszp.hu,
szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon
mindennap, személyesen minden szerdán 15.00–20.00
között a Mária utca 22-ben
DR. HAVASI MÁRTA
 06/30-683-7509
 havasi.marta.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés
szerint
CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT
 06/30-9868- 808
 cs.romhanyi.judit@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon
vagy e-mailen történő egyeztetés után
PULAI EDINA
 06/70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő
egyeztetés után
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ
 06/30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés
vagy e-mail alapján folyamatosan

Az országgyűlési képviselő fogadóórája:
DR. ARADSZKI ANDRÁS országgyűlési képviselő
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

HATÓSÁGOK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300;
Ügyfélszolgálat: 06-23-522301; E-mail: onkormanyzat@
erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő
13.00–18.30, szerda 8.00–12.00
és 13.00–16.30.
www.erd.hu

BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első
hétfőjén 9.00–11.00 óráig előzetes
bejelentkezés alapján. A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. Illetékességi terület:
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail:
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu;
Illetékesség: Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta,
Tárnok, Törökbálint; Ügyfélfogadás: A hivatalvezető előzetes
időpont-egyeztetés alapján
fogadja az ügyfeleket.
OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail:
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00,
kedd 8.00–18.00, szerda 8.00–
20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–16.00.
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00,
csütörtök 8.00–18.00, péntek
8.00–16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE
VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail:
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd-szerda-csütörtök 7.30–
15.00, péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, szerda
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail:
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,
06-23-365-041
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon:06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail:
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104; E-mail:
gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
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.
Telefon: 06-23-365-192; E-mail:
habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; E-mail:
idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

a hét témája
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Emeljük fel közösen a hangunkat!

Klímavoks Érdről
Az ENSZ november 30. és december 11. között
tartja 21. klímakonferenciáját Párizsban. A 195
országot érintő tanácskozás célja egy olyan
globális megállapodás aláírása, amelynek betartásával sikerül visszaszorítani az éghajlatváltozást
és 2 Celsius-fok alatt tartani az átlaghőmérsékletnövekedést.
Ehhez kapcsolódóan klímanapokat tartottak Érden
iskolák és intézmények, így
csatlakozva a világszerte
meghirdetett összefogáshoz.
Fotópályázattal, családi
ökojátszótérrel, kiállítással

zást okozó környezetszen�nyezés ellen. A kezdeményezés Al Gore-tól, az USA Nobel Békedíjjal kitüntetett volt
alelnökétől ered, és már
számtalan országban, városban talált követőkre.

ba, felhívva ezzel az itt élők
figyelmét is korunk talán
legfenyegetőbb globális veszélyére. T. Mészáros András akkor hangsúlyozta:
egymilliárd aláírás összegyűjtése a cél, ez alapján Magyarországnak kb. egymillió, Érdnek mintegy ötezer
aláírást kellene prezentálnia. „Hiszem, hogy van ennyi
környezettudatos ember Érden” – fogalmazott a polgármester.

Zöldellő iskolák
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Visszatelepítenék a csertölgyet
Aki elment a Magyar Földrajzi Múzeum családi napjára, nem
csak egy nagyszerű élménnyel és új információkkal lett gazda
gabb, hanem egy csertölgycsemetével is: ezzel ajándékozták
meg ugyanis a részt vevő családokat. Hogy miért, arról T. Mészáros András beszélt múlt szerdai sajtótájékoztatóján, amely
nek fő témái a klímavédelemmel kapcsolatos helyi rendezvé
nyek voltak.
– Érden valamikor a kocsányos tölgy és a csertölgy őshonos
volt, és nagy erdőségeket alkottak. A Beliczay-szigeten is ilyen
fák nőttek valaha. Szeretnénk ezt visszaállítani, és úgy tűnik, a
terület kezelője, a Pilisi Parkerdő Zrt. is partner lesz ebben: fel
hagynak a nyárfások telepítésével, és tíz-húsz év alatt őshonos
tölgyes parkerdő alakulhat ki a helyén. Ez a terület alkalmas
lesz a szabadidő eltöltésére is – hangsúlyozta a polgármester.

Városunkban az elmúlt napokban több rendezvényt is
tartottak a klímavédelem jegyében. A Teleki iskola ta- regisztrálta magát a ver- jobb három alkotást díjazták
nulói hulladékból készíttek senyre, köztük több érdi is – is a szervezők.
ruhákat, amelyeket egy öko- egyelőre két forduló zajlott
A Magyar Földrajzi Múzedivatbemutatón csodálhat- le, a harmadik decemberben, um családi napot rendezett
tunk meg múlt pénteken, és a döntő januárban lesz.
múlt szombaton, most hétfőn
az intézményhez ellátogatott
pedig kiállítás nyílt ugyanitt
a Föld napi rendezvényekről
Tükörben a világ címmel.
jól ismert Pingvin Pityu is.
Természetesen a szerve- A látogatók számos környeA Gárdonyiban felfújható zők nemcsak az iskolásokat, zettudatos viselkedési forplanetáriumot építettek, a hanem a felnőtteket is sze- mával – mint például a komBólyai csatlakozott az Ifjúsá- retnék bevonni a klímavéde- posztálás, a tudatos vásárlás
gi Önkormányzat által is tá- lembe: november 2-án Virág- vagy a szelektív hulladékmogatott „Fogadj örökbe egy zó kertváros elnevezéssel gyűjtés – találkoznak az egy
területet” akcióhoz, míg a indult fotópályázat, amelyre héten át nyitva tartó tárlat
Batthyányban újrahaszno- saját kertjük fotójával nevez- során, és ezekből kiválasztsítható szemétből készíhatják, melyek követését
tettek új tárgyakat.
tudják vállalni a jövőben
Több iskola is csatlakörnyezetük védelme érkozott az ENSZ Project
dekében.
Everyone elnevezésű
A hétfői kiállításmeg
szeptemberi kampányányitón osztották ki a Vihoz, amelynek keretérágzó kertváros fotópáben világszerte megrenlyázat díjait, és kihirdetdezték „a világ legnaték a hulladékszobor-kégyobb tanóráját”. Ezen a Ökoszobor a Telekiből. Magyarország szítő verseny nyerteseit
szeptember végi rendez- domborzati térképe hungarocell alapon, is – ez utóbbin az érdi
vényen az ENSZ által korongba tekert papírcsíkokból
ökoiskolák tanulói vekihirdetett 17 globális
hettek rész, a legjobb alcélt ismertették meg a gyere- hettek az érdiek november kotásoknak a Magyar Földkekkel. A programban meg- 20-ig. A képek bármely év- rajzi Múzeum ad otthont.
hirdettek egy tudáspróba- szakban, napszakban kéAz Élő bolygó, élő város
versenyt is, amin háromfős szülhettek, akár a teljes érdi rendezvényeiről a 18–19.
iskolai csapatok indulhat- kertről, akár egy szép nö- oldalon olvashatnak részletak. Több mint ezer iskola vényről vagy állatról. A leg- tesen.
n ÁDÁM KATALIN

Ökosodjunk

és iskolai programokkal várták kicsiket és nagyokat az
érdi szervezők.
Érd is csatlakozott a dr.
Áder János köztársasági elnök által is támogatott klímavédelmi összefogáshoz,
melynek célja, hogy egymilliárd ember támogatását ös�szegyűjtve egységre és cselekvésre ösztönözze a világvezetőket a november 30-án
kezdődő párizsi klímacsúcson, és felszólítsa őket arra,
hogy haladéktalanul cselekedjenek az éghajlatválto-

Bárki leteheti voksát a
Föld megóvása mellett az Élő
bolygónk weboldalon (www.
elobolygonk.hu), ahol Áder
János köztársasági elnök
mellett több közéleti személyiség, sportoló, színész, zenész üzenetét is elolvashatják a látogatók, és megtudhatják azt is, miért van szükség az azonnali cselekvésre.
A kezdeményezéshez még
a nyáron csatlakozott Érd
polgármestere is: a sajtó
nyilvánossága előtt regisztrálta magát az aláírók sorá-

A párizsi klímacsúcs sikeréért
Az ipari forradalom óta civili
zációnk fejlődése egyre na
gyobb mértékű károsanyagkibocsátáshoz
vezetett.
A helyzetet tovább súlyosbít
ja, hogy a 20. század második
felében drámai fordulat kö
vetkezett be a környezet
szennyezésben. Az elmúlt 50
évben megsokszorozódott
az emberi tevékenységgel
összefüggő szén-dioxid és
más, a légköri folyamatokat
kedvezőtlenül befolyásoló
káros anyagok légkörbe jutá
sa. Vízválasztóhoz érkeztünk.
Klímánk védelme a 21. század
legfontosabb kérdésévé lé
pett elő.
Az üvegházhatású gázok ma

már olyan koncentrációban
vannak jelen a mindössze né
hány tíz kilométer vastagságú
légkörünkben, ami drámaian
befolyásolja földünk éghajla
tát. A globális felmelegedés
negatív hatásai mind szélső
ségesebb időjárási viszonyo
kat, egyre több és egyre súlyo
sabb természeti katasztrófát
idéznek elő. Mi már a saját bő
rünkön érezzük a klímaválto
zás negatív következményeit,
és szembe kell néznünk azzal,
hogy közel a pillanat, amikor a
folyamatok végleg visszafor
díthatatlanná válnak. Ha mi
nem változtatunk, unokáink
nak már nem lesz módjuk a
beavatkozásra.

A veszéllyel való szembenézés
azonban vissza nem térő lehe
tőséget is tartogat számunkra.
Lehetőséget arra, hogy közö
sen cselekedjünk. Lehetősé
get arra, hogy gátat vessünk
az üvegházhatású gázok kibo
csátásának, és hogy olyan
technológiákra alapozzuk a
jövőnket, amelyek alkalmazá
sával elháríthatjuk az emberi
civilizációt fenyegető klímaka
tasztrófát. Lehetőséget arra,
hogy a saját, közvetlen kör
nyezetünkben és a saját ké
pességeink szerint megszün
tessük természeti erőforrása
ink pazarló felhasználását.
Fontos tudnunk és másokban
is tudatosítanunk, hogy nem a
klímavédelem és a fejlődés kö
zött kell választanunk. A kettő

csak együtt valósítható meg.
A jól átgondolt fejlődés egyik
eredménye a klímaváltozás
ból fakadó veszélyek elhárítá
sa. Jövőnk érdekében a közös
felelősségből és közös cselek
vésből nekünk, magyaroknak
is vállalnunk kell a ránk eső
részt. Most csak rajtunk múlik,
hogy klímavoksainkkal má
soknak is jó példát mutatva
kifejezésre juttassuk azt az
egységet és elszántságot,
amit világunk vezetőitől is el
várunk a felnövekvő nemze
dékek és élő bolygónk klímá
jának védelmében.
A párizsi klímacsúcs döntő lé
pést jelenthet az emberiséget
fenyegető veszély megoldá
sában. Al Gore – az Amerikai
Egyesült Államok Nobel-díjjal

kitüntetett volt alelnöke – vál
lalta, hogy egymilliárd ember
támogatását gyűjti össze. Kez
deményezése arra irányul,
hogy klímánk védelme érde
kében egységre és cselekvés
re ösztönözzük világunk 2015
decemberében Párizsban ös�
szegyűlő vezetőit. Ezt a nemes
célt magam is támogatom.
Ezért Magyarország köztársa
sági elnökeként arra kérem
Önt, hogy egyetértése esetén
klímavoksával csatlakozzon
ahhoz a reményeink szerint
egymilliárd emberhez, akinek
szavát minden ország vezető
jének figyelembe kell vennie a
párizsi klímacsúcson. Emeljük
fel közösen a hangunkat!
Áder János
köztársasági elnök
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Beszélgetés Tarnóczi Máriával, a családsegítő egykori vezetőjével

Nagyszerű feladat másokért dolgozni
A napokban olvashattunk arról, hogyan jutott
otthonhoz egy tízgyermekes érdi család, és ebben
nem kevés szerepe volt Tarnóczi Istvánné Máriának. A Családsegítő Szolgálat vezetője volt, majd
a polgármester szociális tanácsadójaként ment
nyugdíjba, de rászorulókat támogató egyházi alapítványok égisze alatt tovább folytatta a szociális
munkát. Vele beszélgettünk a segítés lehetőségeiről és módjairól.
n Bálint Edit

– A legtöbb ember, amikor
nyugdíjba megy, leginkább
olyasmivel szeretné folytatni az
életét, amire addig nem volt lehetősége a munka mellett. Ön
meg ott folytatta, ahol abbahagyta. Miért?
– Igen, folytatom a hivatásomat, ám úgy érzem, másként.
Amíg az ember az államigazgatásban dolgozik, a mozgástere is csak addig terjed,
amennyit az államigazgatás
lehetővé tesz: semmi olyan tevékenység nem fér bele, amit
nem szabályoztak és nem a hivatali lehetőségeken belül áll.
Pedig bennem már akkor is ott
volt a vágy, hogy lelki kapcsolatba is kerüljek azokkal az
emberekkel, akikkel a szociális munka során találkoztam.
Közszolgaként csupán a jóindulat volt az egyetlen plusz,
amivel előhozakodhattam, ennél többet nem is lehet egy hivatalban tenni. Ám amikor
nyugdíjas lettem, felszabadultam, és már beszélhettem arról, ami 25 évvel ezelőtt az én
életemet is megváltoztatta: a
megtérésről. Végre azzal a
krisztusi szeretettel közelíthettem hozzájuk, amit magam
is megéltem.
Úgy vélem, hogy a megtérés
olyan minőségi változást hozhat az ember életébe, hogy bár
esetenként a mindennapi nehézségek, problémák megmaradnak, netán még a nélkülözés sem szűnik meg, de valahogyan minden jobban elviselhető. Örültem, hogy immár szabadon, saját elhatározásomból, munkahelyi kötöttségektől
és elvárásoktól mentesen dolgozhatom.

– Az elszántság, bátorság és
a tapasztalat mellett rengeteg
együttérzés is kellett ahhoz,
hogy immár nem kötelezettségből, hanem önkéntesként
keresse fel rendszeresen Ófalu
romatelepét. Ehhez csupán a
hit adott önnek erőt?
– Azt hiszem, ez egy adottság: nagyon szeretem a szegényeket! Mert egyedül a nincstelen ember az, aki megérinthető
bennem lévő lelkülettel. A jól
kisámfázott, komfortos életek
ritkán érinthetők az én meggyőződésemmel, habitusommal, a krisztusi szeretettel.
Talán ez motivált leginkább, ez
vitt engem erre az útra.

– Kézenfekvő volt, hogy azokat a családokat keresse fel,
akikkel korábban a családsegítő munkatársaként, majd vezetőjeként kapcsolatba került?
– Meghatározta ezt az utat
az az időszak is, amit már nem
a Családsegítő Szolgálatban,
hanem az önkormányzat munkatársaként töltöttem el. Évekig összekötő szerepem volt az
önkormányzat és az egyházak
között, így ebben a minőségben hangsúlyosan került hozzám a roma kisebbség ügye.
2009-ben meghívtam Székely
János püspököt Érdre, hogy
szolgáljon azoknak a cigányoknak, akikkel én már húszéves kapcsolatban voltam, és
azt hiszem, akkor döbbentem
rá magam is, hogy nekik óriási
szükségük van a folyamatos
lelki gondozásra. Székely püspök támogatta a szándékomat,
és örültek a romák is, mert óriási jelentőséget tulajdonítottak
annak, hogy hozzájuk személyesen is eljött az a főpap, akit a

cigányság pasztorálásával bíztak meg. Elkezdtük látogatni a
roma családokat, a püspök úr
is gyakran elkísért, nem törődve a sárral, pedig néha, egy kiadós eső után bokáig jártunk
benne, mégis mentünk, rendületlenül. Talán ide tartozik,
hogy a jezsuitáknál is részese
vagyok egy cigány műhelynek,
ahol kezdtek körbevenni azok
a cigány értelmiségiek, akik az
országban minden olyan kezdeményezést támogatnak,
amely a romák sorsának megváltoztatására irányul, és felajánlották a segítségüket.
A Szeretet földje Alapítvány
elnöke, Sipos Gyula is gyakran
jött velem Ófaluba.

– Miből áll egy családlátogatás? Mit tudtak nyújtani a romáknak?
– Elindítottuk az Alfa kurzusokat: ezek olyan evangelizációs programok, amelyek során
Isten kegyelmét, szeretetét hirdetik. Egyszerű, érthető lépések, amelyek az evangélium

megértéséhez, elfogadásához
vezetnek. Négy roma nagycsaládnak jelentett óriási örömöt,
hogy ennek a kurzusnak házigazdái lehettek, és ők vágytak
is arra, hogy létrehozzanak
egy keresztény roma közösséget. Öt éven keresztül heti
rendszerességgel összejártunk. Persze, a szükségeiket
sem hagytuk megoldatlanul.
Hol egy mosógép, tűzhely vagy
fontos bútordarab, máskor, ha
nagyon megszorultak, kisebbnagyobb anyagi segítség is jutott a családoknak, amelyeket
alapítványi kapcsolatokkal sikerült megszerezni. Nagyra
értékeltem a cigány értelmiségiek támogatását, mindig szívesen jöttek és segítettek, és
egyre fontosabbak lettek számukra ezek az emberek. Időközben rájöttem, hogy nagy
fába vágtam a fejszém, mert a
lehető legnehezebb terepet választottam – egy roppant kemény, makacs roma közösségbe csöppentem itt Ófaluban,
hiszen itt mindenki csak a
megoldhatatlan problémák
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özönét látta. Ebben a homogén
cigány közösségben ugyanis
nemcsak a nélkülözés, hanem
az örökös, egymás közti viszályok is ellehetetlenítik a mindennapokat. Mégis nagy tisztelettel fogadták Boros atyát,
aki beült hozzájuk, és együtt
imádkozott velük, még a családi ügyeiket is megbeszélhették
vele. Amíg rendszeresen kijártunk, rengeteg kegyelmi ajándékot megtapasztaltunk. Szemünk láttára történtek gyógyulások, sokuknak rendbe jött
az élete, szelídebbekké váltak.
Aztán lassanként elült az
egész, amikor Boros plébános
beteg lett.

– Mi köti önt ennyire a romákhoz?
– Több mint negyven éve
élek Érden, Ercsiben nőttem
fel, romák között, hiszen ott
rengeteg roma él. A közvetlen
szomszédaink is cigányok voltak. Igaz, egy agresszív, iszákos család, részükről sokszor
érte inzultus a szüleimet. Osz-

Lapigazgató: Csere Orsolya Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Felső utca 1. Tel.: 23/520-117
e-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós és Kázmér Judit ügyvezető igazgatók
PLT ingyenes divízió igazgató: Heffler György Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maraton@maraton.plt.hu
Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Megrendelés száma: É 034/2015
A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

interjú

ÉRDI ÚJSÁG

azon túl már veszedelmes lehet
a közelség?

– Engem mindig az vezérelt,
hogy felébresszem a méltóságukat, felrázzam őket, és valahogy ráirányítsam a figyelmüket: figyelj, te is érsz valamit!
Ne hidd el, hogy szerencsétlen
senki vagy! Az a gond, hogy
nekik fontos, hogy a vesztes
helyzetüket emeljék ki, és ebből kovácsoljanak valamiféle
„előnyt”, hiszen így követelhetnek a világtól, mert ők „vesztesek”! Próbáltam elfogadtatni
velük, hogy rajtuk is sok múlik,
nekik maguknak kell előteremteni mindazt, amire szükségük van. Akkor nem fognak
mások jóindulatától függeni, és
ez nélkülözhetetlen az emberi
méltóság megszerzéséhez.
Lényegében ez volt az evangelizáció célja: hogy az Istennel való kapcsolatban felfedezzék a saját emberi értékeiket.
Néha megértették, lelkesedtek,
aztán visszazuhantak. Egy évvel ezelőtt azt mondtam nekik:
most befejeztük! Ha majd ti
megteremtitek a környezete– Talán épp ez a legnehe- tekben azokat a feltételeket,
zebb: ráérezni, hol van az a hogy ti is képesek lesztek tüpont, ahol meg kell állni, mert relmesek lenni egymáshoz, és

Szombaton, Ófaluban a piacon 8:00–13:00 között

Fogjunk össze a kötelező betelepítési kvóta ellen!

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Várjuk tisztelettel az érdeklődőket
a megadott helyszínek valamelyikén!
az Érdi Fidesz Csoport

dog Ceferino Alapítvánnyal is.
Ceferino a cigányok védőszentje; az alapítvány vezetője Székely János püspök, neki köszönhető, hogy Érden, harmadikként az országban, sikerült
létrehoznunk egy heti rendszerességgel működő, úgynevezett Alkotóházat, ahol a roma
gyermekek képességeit fejlesztjük. A Bolyai iskola igazgatójának engedélyével, péntekenként az alsósok épületében
délután fél 4-től fél ötig használhatunk egy osztálytermet
azon foglalkozások megtartá-

választókerületi elnök, országgyűlési képviselő, államtitkár
tisztelettel meghívja Önt

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.)
301405

VÉDJÜK MEG AZ ORSZÁGOT!
című Fidesz–KDNP lakossági fórumra.

Európai Parlament, valamint a Fidesz alelnöke
Helyszín:

A hirdetést a
301941

301938

Előadó:

PELCZNÉ Dr. GÁLL ILDIKÓ

2015. december 3-án 19 óra
Rendezvény házigazdája:

Dr. Aradszki András
Megjelenésére számítunk!

támogatta.

ÉRDI BÉTA KKT.

Lábklinika

Szepes Gyula Művelődési Központ
2030 Érd, Alsó utca 9.
Időpont:

– Ercsiben rengeteg szegény gyerek között éltem,
és mindig szívesen korrepetáltam őket. Mintha belém lenne kódolva a segíteni akarás…
Már akkor szívesen foglalkoztam velük, talán azért, mert a
szüleim és a testvérem is ilyenek voltak. Megmagyarázhatatlan számomra, de valahogy máig közel érzem magam hozzájuk. Érden 1990től 2001-ig az összes alapellátás létrehozásában részem volt. Mindegyik, ma
működő intézményt – férfinői hajléktal ane ll át ást,
ingyenkonyhát, nappali melegedőt, családok átmeneti otthonát, gyermekjóléti szolgálatot – pályázat útján sikerült
megvalósítani a városban.
Nagyszerű időszaknak tartom
azokat az éveket, óriási ajándék volt számomra, hogy részt
vehettem a máig működő intézmények létrehozásában.
Persze, ami 2010 óta történik
velem, azt is ajándékként élem
meg, hiszen a nyugdíjas élet is
lehet szép és termékeny, ha az
ember megleli azt a szolgálatot, ami örömmel végez. Meggyőződésem, hogy szép életem
van, hiszen számomra nincs
nagyszerűbb feladat, mint másokért dolgozni, jót tenni.
ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika
Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése
Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek
altatásban is

Dr. ARADSZKI ANDRÁS

Alsó út 8. Fidesz irodában (Művelődési Házzal szemben)
Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 10:00–16:00
Csütörtök: 10:00–18:00
Szombat: 10:00–13:00 óra között

Felső utca 39–41. (Szakorvosi Rendelőintézet előtt)
aláírás: promóciós pulton (szombat vasárnap kivételével)
naponta10:00–13:00 óra között

– Több éve kapcsolatban állok és dolgozom együtt a törökbálinti alapítvánnyal, örülök,
hogy a Kádas család lakhatási
problémáját fölvállalta, mert a
támogatás nagyon kellett.
Ezen kívül szeretetszolgálatot
is végeznek, ebbe magam is be-

sára, amelyekre kamasz cigány gyerekeket várunk: rajz-,
tánc- és énekórákra, kreatív
játék- és kézműves foglalkozásokra, amelyeket önkéntes civilek tartanak nekik. Az integrációjuk sokkal nehezebben
megy. Pedig ennyi év után,
bizton állítom, remekül lehet
velük együtt dolgozni.

– Miért választotta a szociális területet?

MEGHÍVÓ

Aláírásgyűjtési helyszínek Érden,
a kötelező betelepítési kvóta ellen.

Budai út 13. (Stop Shop sétálóutca)
Hétfőtől Péntekig: 9:00–16:00
Szombat: 9:00–13:00 óra között
Aláírás: promóciós pulton

– Említette a Szeretet földje
Alapítványt. Hogyan került velük kapcsolatba?

kapcsolódtam. A törökbálinti
kórházban én is heti rendszerességgel látogatok betegeket,
haldokló embereket. Ezenkívül kapcsolatban állok a Bol-

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

tálytársaim között is rengeteg
cigány volt, de bármi történt is
gyermekkoromban, semmiféle negatív nyomot nem hagyott
bennem! Aztán, amikor ide
kerültem Érdre a családsegítőbe, azt éreztem, hogy a cigányoknak szükségük van rám,
mert én értem őket. Ez az úgynevezett „inkulturáció”: én
megértem, mit érzel, és hogyan gondolkodsz, és ezt megfogalmazom mások felé, hogy
neked segíthessek. Ők is megérezték ezt, mert a családsegítőben nagyon jó viszony alakult ki közöttünk. Rengeteg
családot felkerestem, megismertem. Előfordult, hogy egyszer-kétszer becsaptak, de
engem ez sem zavart. Sőt,
mostanában is megtörténik
ez, de ez nem tud eltántorítani.
Arra gondolok, hogy aki megteszi, annyira tudatlan és elesett, hogy neki ezt is szabad.
Aztán, hogy én mit kezdek ezzel, az már az én dolgom. Lehet belőle okulni, hogy egy bizonyos távolságon túl ne menjen az ember.

lesz majd egy hely, ahol összejöhetünk, szóljatok, jövök és
folytatjuk!
Közben a Kádas családot sikerült „kimenteni” ebből a környezetből, és miután tiszta
szándékú az anya, a gyerekek
szelídek, érdeklődőek, szeretnék nekik továbbra is segíteni,
hogy ezek a gyerekek ne egy
kilátástalan jövő elé nézzenek. Sikernek tartom, hogy
rájuk irányíthattam a velem kapcsolatban álló civil
szervezetek figyelmét. Az
én szerepen csupán spirituális: a lelki életük „gondozása”, nyomon követése. Segítség
ahhoz, hogy az önálló életre
irányítsam őket, ami által vis�szaszerzik emberi méltóságukat. Ám nem vagyok „szociális
intézmény”, nem tudom az
anyagi hiányaikat, szükségeiket betölteni.
Ha van egy ilyen speciális eset, ahol tíz gyermek
élete, jövője a tét, úgy vélem, az a társadalom számára is fontos lehet. Akiknek tudomására jut egy ilyen
eset, és az eszközei is megvannak hozzá, segíthet napi
gondjaik megoldásában. Persze, ehhez a családnak is oda
kell tennie a saját részét, és
akarni is kell a minőségi változást.
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3 Számítógépes
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Tarnóczi Istvánné Mária Ercsiben született. Katolikus Hittu
dományi Főiskolát végzett Budapesten, majd 1989-től az érdi
Családsegítő Szolgálat munkatársa, 1991-től vezetője lett. Je
lentős része volt a város szociális intézményeinek kialakításá
ban. 2001-ben előnyugdíjba ment, ám 2002-től 2010-ig ismét
szolgálatba lépett: a polgármester mellett szociális tanácsadó
ként dolgozott. 2010-ben végleg nyugdíjba ment, azonban a
szociális munkát önkéntesként is folytatta. Évek óta az ófalusi
roma rászoruló családokat segíti. 2013-ban a Szeretet földje
Alapítvány támogatásával jelent meg a Cigányélet című könyv,
amelynek társszerzője volt. 2003-ban az elsők között kapta
meg az Érd Város Szociális Munkájáért Díjat, majd 2013-ban Ba
log Zoltán miniszter a Nemzetiségekért Díjjal tüntette ki.
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közélet

Jobbik: spekulánsoké
lehet a termőföld

ÉRDI ÚJSÁG

Érdi polgárőrök ünnepi közgyűlése

A közbiztonságért dolgoznak

Hétfőn reggel a Pest megyei földterületek árverésével folytatódott az államit földek eladása
Érden. A licit kezdetének időpontjában, az Ipartestület székháza előtt sajtótájékoztatót tartott
a Jobbik érdi és regionális vezetője.
Pulai Edina, a Jobbik
érdi szervezetének elnöke
azt mondta: az állami földek „sietős licitálással történő eladása” több fontos
kérdést is felvet. – A magyar földművesek mellett
uniós állampolgárok is licitálhatnak, így több tízezer hektár mag yar föld
ker ü l het spek u lá nsok
vagy külföldiek kezére –
vélte a politikus, soknak
tartva a letéti díjat is annak fényében, hogy a gazdák csak egy hónapja ismerhették meg a feltételeket, illetve egyáltalán azt,
hogy értékesítik az állami
földeket. Ráadásul – folytatta Pulai Edina – aki a
jövőben több ezer vag y
több tízezer hektár földre
szert tesz, az monopolhelyzetbe kerülhet az élelmiszerpiacon, így akár „élelmiszer-önrendelkezésünk,
illetve eg yes közösségek
ellátása is veszélybe kerülhet”. A mostani intézke-

déssel kizárólag a magánvagyonok gyarapodnak a
közösségi vagyon rovására – vélte a jobbikos politikus. Pártja inkább egy államilag támogatott földprogramban gondolkodik:
az állami földeket olyan fiatal pároknak, családi
gazdálkodóknak adnák
hosszú távú haszonbérletbe, akik több g yermeket
vállalnak, és a földet is
megművelik.
Császárné Kollár Tímea, a Jobbik regionális
igazgatója azt hangsúlyozta: nem igaz, hogy „azé a
föld, aki megműveli”, mert
rengeteg olyan földbirtokot
is árvereznek, amelyeket
több évtizedre bérbe adtak.
– Gyanítható, hogy később
ezeket a területeket átsorolják, és akár lakóparknak, ipari parknak is értékesíthetik, természetesen
busás haszonnal – vélekedett a Jobbik regionális
igazgatója. n BÁLINT EDIT

Macsotai Tibor, Pintér Lajos és T. Mészáros András szerint is kiváló az együttműködés

Ünnepi közgyűlést tartott az Érdi Városi Polgárőr
Egyesület. Az elhangzott beszédekből kiderült, a
város és a rendőrség vezetése is elégedett munkájukkal.
Macsotay Tibor, az Érdi
Polgárőrség elnöke beszédét
azzal kezdte: jó érzés tudni,
hogy a polgárőrség munkáját
mind Érd, mind Diósd vezetői
értékelik, és pénzzel, eszközökkel is segítik. – Településeink közbiztonságáért mi is
sokat tettünk, ezt bizonyítják
a statisztikák, ma jóval kevesebb a bűncselekmények száma, mint évekkel ezelőtt. A
helyi rendőrséggel példamu-

tató az együttműködésünk –
tette hozzá. Szavait az érdi a
rendőrkapitányság vezetője,
Pintér Lajos is megerősítette,
hozzátéve: stratégiai partnerként tekintenek a polgárőrségre.
T. Mészáros András polgármester is visszautalt a polgárőrség vezetőjének szavaira,
Statisztikai adatokkal kezdve
mondandóját. – 2007-ben a huszonhárom megyei jogú város

közül Érd az utolsó helyet foglalta el az elkövetett bűncselekmények számát tekintve,
az utóbbi években általában
már a tíz- tizenegyedik helyen
vagyunk. Ebben az évben hétszázzal kevesebb bűncselekmény történt, mint tavaly, köszönhetően önöknek is –
mondta a polgármester.
Az ünnepi közgyűlésen tizenegyen kapták meg az Év
Polgárőre címet: Harangi
Anna, Mezőfi László, Bakos
István, Richter András,
Piszker István, Francsik Tibor, Dudás István, Magyari
Tibor, Bulik István, Aros Ferenc, Vadász Ernye. 
n TL

Felkészültek a télre az ÉKFI munkatársai
gondoskodni kell megfelelő
mennyiségű szóróanyagról,
vagyis homokkal kevert útszóró sóról is. A viacolorral kövezett területeket, járdákat kalcium-kloridos oldattal szórják
az ÉKFI munkatársai – tette
hozzá Mészáros Mihály.
– A tavalyi tél enyhe volt,
maradt még az előző esztendei szóróanyagokból, de természetesen rendelünk még
idén is – jegyezte meg az
ÉKFI vezetője. Mint mondta,
Alig pár nap, és beköszönt a meteorológiai tél. Bár ilyenkor feltöltik homokkal a
közintézmények előtt, illetve
a tavaszias őszutóban keveseknek jutott eszébe
kritikus helyeken, meredek
a faggyal, hóval gondolni, az ÉKFI-nél idejekorán
utcákban elhelyezett ládámegkezdték a téli előkészületeket.
kat is.
– Az utak téli takarításáKét héttel később kezdődik ros Mihálytól, az ÉKFI veze- nak, kezelésének ütemét töra téli ügyeleti idény az érdi tőjétől megtudtuk, az intéz- vény szabályozza: elsőként a
közterület-fenntartónál: a kel- mény alapfeladatai közé tartolemes, tavaszt idéző novembe- zik a hóeltakarítás, síkosság
Az ÉKFI az alábbi telefon
ri napokban sem fagytól, sem mentesítés. Hogy ezt télen
számon (munkaidőben)
hótól vagy jégtől nem kellett gond nélkül el tudják végezni,
várja a bejelentéseket a
tartani, ám december elsejével a felkészülési időszakban át
téli időszakban: 06/23náluk is beköszönt a téli ké- kell vizsgálni a sószóró beren365-610
szenléti időszak. Mint Mészá- dezéseket, és természetesen

buszközlekedésben érintett
szilárd burkolatú utakat takarítjuk, ezután következnek a
főutak és a gyűjtőutak. A burkolatlan utakat a hó eltolásával tesszük járhatóvá – tette
hozzá Mészáros Mihály. Ami
pedig a technikát illeti: a minél
nagyobb hatékonyság érdekében már a meteorológusok által jelzett csapadék lehullta
előtt szórják az aszfaltutakat,
hogy a friss hó ne fagyjon rá az
úttestre, majd a felolvadt havat
eltolják, és az utat ismét sózzák.

– Kézi erőt is igénybe veszünk, ha szükséges – tette
hozzá Mészáros Mihály. Emlékeztetett: a járdák tisztítása,
síkosságmentesítése – az ingatlanhoz tartozó ötméteres
területen belül – a lakók kötelessége. Kérdésünkre, hogy
ehhez milyen anyagot célszerűbb használni, hamut vagy
pedig útszóró sót, az utóbbi
mellett voksolt, hiszen, mint
mondta, a hamu nem oldja fel a
jeget, havat – igaz ugyan, legalább csúszásmentessé teszi a
talajt, az újabb fagyásig.n Á. K.
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Megtartotta első ülését az Ófalu-Újfalu Településrészi Önkormányzat

Közbiztonság, térfigyelő kamerák, fiókgyógyszertár
Több mint egy év után, az egykori II. Lajos iskola
épületében ismét összeülhetett a közgyűlés
jóváhagyásával létrejött, régi-új településrészi
önkormányzat. Első tanácskozásuk témája az
érintett városrész közbiztonsága volt, valamint
egyhangúlag támogatták a szakrendelőhöz
közeli fiókgyógyszertár létesítését.
Mint ismert, jogszabályi változás miatt a tavalyi önkormányzati választásokat követően már nem alakultak meg
Érden a korábban egyébként
jól működő településrészi önkormányzatok. A közgyűlés
legutóbbi ülése után mégis
megalakulhatott Ófalu-Újfalu
Településrészi Önkormányzata, amelynek létrejötte előfeltétele egy új fiókgyógyszertár
megnyitásának.
A részönkormányzat az első
három, 1-es, 2-es és a 3-as választókerületet foglalja magában. Tagja három önkormányzati képviselő – Simó Károly
alpolgármester, Antunovits
Antal (Fidesz–KDNP) és
Tekauer Norbert (Fidesz–
KDNP) –, és két nem képviselő,
Mészáros Ildikó és Bércesi

Tibor. A részönkormányzati
üléseken lehetőség nyílik az
érintett városrészek feladatait, problémáit az érintett lakosokkal közösen megvitatni –
mutatott rá lapunknak nyilatkozva Antunovits Antal, a
részönkormányzat elnöke. Az
ülések jó alkalmat teremtenek
a széles körű tájékoztatásra is,
mert így a lakosok részletesen
megismerhetik és megérthetik
a döntések hátterét is.
Az első ülésen az érintett választókerületek közbiztonságáról is tanácskoztak. Mindenekelőtt meghallgatták Kertész Balázs, az Érdi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának beszámolóját, aki
kifejtette: a bűncselekmények
elkövetése jelentősen visszaszorult Ófaluban, ugyanis a

Adventi kedvezmények
érdieknek érdiektől
Három adventi meglepetéssel készül a decemberre
az Érd és Környéke Ipartestület: jelentős kedvezményeket kínáló kuponfüzettel, Mikulás-napi rendezvénnyel és
szépségnappal várják az érdieket bemutatótermükben.
Különleges akcióval indítja
a decembert az Érd és Környéke Ipartestület: a Tescóban lévő bemutatótermükben
kiállító vállalkozók kedvezményesen kínálják majd termékeiket, szolgáltatásaikat
az adventi időszakban. Akár
ötvenszázalékos árengedményt is kaphatnak a vásárlók, ügyfelek karácsony előtt
– tudtuk meg Csóli Csabától,
az ipartestület ügyvezetőjétől, aki elmondta azt is: minden érdi lakos kaphat kuponfüzetet és részesülhet a kedvezményekből, ha ellátogat a
bemutatóterembe, ahol más
meglepetéssel is várják a családokat: december ötödikén
délután három órakor mikulásváró műsort rendeznek a
gyerekeknek.

– Minden évben megajándékozzuk az ipartestület tagjainak gyermekeit Mikulás
alkalmából. Idén szeretnénk
ezt az ünnepséget szélesebb
körben megtartani: minden
érdeklődőt sok szeretettel várunk bemutatótermünk elé,
egy zenés Mikulás-ünnepségre. Azon igyekszünk,
hogy egy kis aprósággal minden résztvevőt megajándékozzunk ezen a napon – tette
hozzá az Ipartestület ügyvezetője.
A szervezet egy igazi adventi meglepetéssel is készül: december 12-én tanácsadással egybekötött
smink- és frizurabemutatót
tartanak a Tescóban lévő
termükben, illetve a szomszédos fodrászatban. A bemutatóra sok szeretettel
várják a hölgyeket, akik ez
alkalommal érdi divattervezők ruháit is megtekinthetik. A Mikulás-ünnepségen,
illetve a szépségnapon ingyenes a részvétel.
n Á. K.

Az üléseken közvetlenül tájékozódhatnak az ófalusiak a kerületet érintő minden kérdésről
közelmúltban tíz betörőt sikerült elfogniuk, akik most előzetesben várják a bírósági
tárgyalást. Ugyanakkor felhívta a lakosság figyelmét a
tüzelőfát árusító csalókra,
akik rendszerint becsapják a
vásárlóikat: kevesebb mennyiséget raknak le a teherautóról,
és a piaci árnál jóval drágábban adják el a portékát, ezért
nem ajánlatos velük üzletelni.
Macsotay Tibor, a Polgárőr Egyesület elnöke a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséről adott tájékoztatást. Az újak mellett a régi
kamerákat is korszerűbbekre
cserélik. Megéri a ráfordítás
– mondta –, mert egyrészt je-

lentős szerepük van a bűncselekmények visszaszorításában, másrészt az elkövetők
felderítésében és az esetleges
közúti balesetek körülményeinek tisztázásában is segítik
a rendőrség munkáját. 2020ig az egész város területén
befejeződik a térfigyelő kamerarendszer kialakítása, ez
összesen 283 kamera kihelyezését jelenti – mondta a polgárőrség vezetője, aki Ófalu
közbiztonságának javulását
abban is látta, hogy a rendszeres járőrözések mellett kialakították Ófaluban a bűnmegelőzési központot.
Antunovits Antal ismertette
a fiókgyógyszertár létesítésé-

vel kapcsolatos tudnivalókat.
A beruházás teljes mértékben
magánbefektetésből jön létre,
és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény közelében
létesülő új épületbe nemcsak a
patika, hanem három háziorvosi rendelő is korszerű körülmények közé költözhet majd.
Az épület 2017-re készül el.
Simó Károly alpolgármester
a szociális étkeztetést érintő
pozitív változásokról tájékoztatta az ülés résztvevőit. Ennek lényege, hogy a jövőben
csak a 140 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezőknek
kell teljes térítési díjat fizetni a
napi meleg ételért.
n BÁLINT EDIT

Ismét kétirányú az Iparos út
Hétfőtől ismét mindkét
irányban járható az Iparos
út: feloldották ugyanis az
egyirányúsítást, és az autópályáról Pest felől érkezők is
kanyarodhatnak balra, Érdészak irányba. Ugyanakkor
a 30 km/h-s sebességkorlátozás, illetve az „előzni tilos”
folyamatosan érvényben
marad.
Bár az Euroaszfalt Zrt.
két hete úgy tájékoztatott –
és ennek alapján tájékoztattuk előző lapszámunkban
olvasóinkat –, hogy november közepére tervezik az M7es lezárt le- és felhajtóinak

A félkör lassan kész a Sóskúti úti csomópontban

átadását a forgalomnak, ez út Nonprofit Zrt. forgalomlapzártánkig, november 23- technikai jóváhag yására
ig nem történt meg; közlemé- várnak.
nyük szerint a Magyar KözAz épülő körforgalomban
már akadálytalanul közlekedhetnek a járművek, és
nemsokára a teljes félkör is
elkészülhet, amennyiben az
időjárás engedi.
A fél körforgalom elkészülte után indul a téli üzem:
az Euroaszfalt Zrt. tájékoztatása szerint ebben az időszakban az utakon nem lesz
munkavégzés. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy
az utak kész vannak: tavas�A fel- és lehajtókat egyelőre mégsem nyitották meg, és még nem szal a munka folyik majd totudják, mikor lesznek járhatók
vább.
n Á. K.

8

| 2015. november 25. |

kultúra

ÉRDI ÚJSÁG

Idén „virtuális IRKA-tagságot” is nyerhettek a pályázók

A remény százhetvenhárom árnyalata
Pénteken tartotta az Irodalomkedvelők Klubja
az idei országos IRKA-pályázatának díjkiosztó
ünnepségét. A „remény” témára vártak verset és
prózát, érkezett is több mint 170 pályamű.

297038

Végül nyolc írás szerzője
lett boldog tulajdonosa egyegy festménynek, kerámiának vagy kisplasztikának,
amelyet alkotóik ajánlottak
fel a nyerteseknek.
Ez alkalommal a Bukovinai Székely Népdalkör volt a
vendége az érdi irodalomkedvelőknek, azonban nagyszerű produkciójuk sem tudta csillapítani a klubtagok
izgalmát, hiszen majdnem
mindegyikük indult az IRKA
Remény címmel meghirdetett, országos irodalmi pályázatán.
– Minden évben szervezünk egy országos versenyt,
több-kevesebb sikerrel. Tavaly ugyanis kértünk egy
szimbolikus nevezési díjat, s
alig 60–70 próza és vers született. Az idén viszont nevezési díj és országhatárok nél-

ból, Pécsről, Erdélyből, Haj- tudtuk meg a klubvezetőtől,
dúszoboszlóról, Nógrádból, aki az idei pályázat témájáSzékesfehérvárról és még ról szólva elmondta: a rehosszasan sorolhatnám, mény talán „sablonosnak”
honnan érkeztek pályamun- tűnik, sokan valóban így is
kák. Őket is tagnak tekint- fogták fel és oldották meg a
kül hirdettük meg a pályáza- jük, noha nem tudnak min- feladatot, kissé giccsesen,
tot, és nem kis meglepeté- den hónapban eljönni a ren- sziruposan írták meg a műsünkre összesen 173 mű ér- dezvényeinkre, de ma már vet. Mégis, ilyenkor nem az a
kezett – nyilatkozta lapunknak Daróci Lajosné klubvezető, aki elmondta azt is:
nyolc képzőművész, több
mint félmillió forint értékben
ajánlott fel festményeket, kerámiákat, kisplasztikát, így
ebből gazdálkodhatott a zsűri. – Ezt a nyolc díjat kellett
nekünk igazságosan odaítélni, elosztani a rengeteg
nagyszerű munkát produkáló szerző között, ezért kibővítettük a sort nívó- és különdíjjal, és jó néhány elismerő Szabó Aida II. helyezett és Kovács F. István fődíjas egy-egy nagyszeoklevél is jutott a kimagasló- rű műalkotással gazdagodtak
an teljesítőknek.
Idén a jutalmazáshoz kap- nincs akadálya annak, hogy lényeg, hogy mi a téma, miről
csolódott még a „virtuális virtuális kapcsolatot tart- szól a mű, hanem inkább az,
IRKA-tagság” is. – Ezzel az sunk velük. Megéri, mert ez- hogy hogyan oldotta meg a
Érdtől távol élőket ajándé- által további tehetséges em- feladatot a szerző: mitől lesz
koztuk meg, hiszen Sopron- berekkel bővül az IRKA – irodalmi mű a történet, ho-

TeTő-Zsindely ÉPíTőanyag sZaküZleT
www.tetouzlet.hu

Polikarbonát
lemez akció!

2.650 Ft/m2
OsB akció
2.490 Ft
/táblától
az árak a 27% áfát tartalmazzák! az akció a készlet erejéig tart!

2030 Érd, Balatoni út 1/e.
Tel.: 06-23/364-561, 06-20/440-6373

Nyitva tartás: Hétfőtől–péntekig 8–17-ig, szombaton 8–12-ig

301248

10 mm víztiszta

gyan emelkedik ki díjazható
alkotássá. A legfontosabb,
hogy megérintse az olvasót,
legyen benne valami érdekes, különleges csavar, adjon
többet, ne a puszta történet
elmondását, mert az kevés –
fűzte hozzá Daróci Lajosné.
A fődíjat Kovács F. István
IRKA-tag nyerte el, aki elmondta: munkáinak középpontjában mindig az ember
áll. Ezúttal is egy család sorsán keresztül próbálta megmutatni azt, hogyan jelentkezhet a szürke hétköznapokban is a remény. – Jómagam valójában inkább megélem a műveimet, a megírásuk már csak technikai feladat számomra. Van már egy
regényem, írtam néhány novellát, és most egy újabb regényen dolgozom. Versenyző típus vagyok, de igazából az
írás élménye motivál, valahányszor egy újabb pályázatra készülök – árulta el Kovács
F. István, aki negyedszer pályázott, és tavaly szintén a
fődíjas lett.
n BÁLINT EDIT

A Cinka Panna Cigány Színház meséje a másságról

Csörgőkezű, Vödörjáró és Dobh
Szécsi Magda zenés mesejátékát két helyszínen
mutatták be a múlt héten városunkban: az
ófalusi óvodában és a Teleki Sámuel Általános
Iskolában. Három igen furcsa figura, no meg
egy gitáros érkezett a gyerekekhez, hogy szeretetről, barátságról és a másság elfogadásáról
meséljenek.
Különbözőségünkben is
egyformák vagyunk. Ugyanúgy tudunk nevetni és sírni,
éppúgy fáj, ha csúfolnak és
kinevetnek, de önfeledten
örülni és kacagni is hasonlóképpen szoktunk, még ha
más a bőrünk vagy a szemünk színe, orrunk formája
vagy éppen a hajunk hossza.
A másság elfogadásáról szól
a Csörgőkezű, Vödörjáró,
Dobhasú című zenés mesejáték, amellyel a Cinka Panna
Cigány Színház ajándékozta
meg november 18-án az érdi
gyerekeket.
Jónás Judit, a színház
művészeti vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta,
érdi kötődésük okán mindig
nagy örömmel jönnek a vá-

rosba szerepelni. T. Mészáros András polgármester
saját keretéből támogatja az
évenkénti két érdi fellépésüket. A roma társulat színmű-

vésznője hozzátette: az apróságoknak különösen érdemes morális üzeneteket megfogalmazni, mert ebben a
korban már kezdik felfedezni
a környezetüket, észreveszik
a különbségeket és kérdéseket tesznek fel, amelyekre jó
válaszokat kell adnunk.
Ez a rövid mesejáték például arról szól, hogy a nap
elbújik szégyenében, nem
akar sütni az emberekre,
mert azok nem szeretik egymást. Mivel egyikük ilyen, a

Csörgőkezű Barnaországból, Vödörjáró Kékvízországból és
Dobhasú Kolbászországból

kultúra
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Hátborzongató históriák, sokszínű mesék

„Ne kérdezd, hány könyvet írtam!”
Író, kántor, operaénekes, kiadótulajdonos és tanár. Írt rádióhangjátékot,
riportkötetet, mesét és regényt, újramesélt számos klasszikust. Nógrádi
Gergely múlt szerdán érdi gyerekeknek beszélt magáról, könyveiről és az
Érd alatt futó kincses alagútról.
a lányokat az Érd alatt futó, a
könyvtáron keresztül megközelíthető alagútrendszerbe,
ahol Érd kincseit rejtették el
valaha…
A rögtönzött történet nagy
izgalmat váltott ki a negyedikesekből, akik láthatóan csalódottak lettek, mikor az író
elárulta, hogy a kincses alagút csak a fejében létezik
(előbb-utóbb talán viszontlátjuk a mesét könyv formájában). Kaptak viszont a gyerekek más kincseket: apró füzeteket, no meg jó tanácsokat
arra nézve, hogyan fedezzék
fel magukban a tehetséget, és
hogyan kamatoztassák azt.
Nógrádi Gergely természetesen bemutatta a könyveit is
– többet közülük már olvastak
a jelen lévő gyerekek –, amiket
a találkozót követően pillanatok alatt elkapkodtak a gyere-

kek. Köztük volt a Vau című
ifjúsági regény is – amit 2010ben az évtized ötven legjobb
magyar gyerekkönyvébe választottak –, illetve számtalan
újramesélt klasszikus történet, kötelező olvasmány is. Ez
utóbbiakról az író így beszélt
lapunknak: – Sok országban
dolgozzák át a klasszikusokat: Goethét a németek, Cervantest a spanyolok, a görögök az Odüsszeiát, így próbálják megmenteni nemzeti irodalmukat, mert látják, hogy a
gyerekek az archaikus, nagyon szép, de mára porossá
vált klasszikus nyelvezetet
nem tudják befogadni. Gondoljunk csak egy Jókai-regényre,
amelyben olyan szavak szerepelnek, amelyeket mi, felnőttek sem értünk. Még mindig
jobb, ha elolvassák az újramesélt – az eredetiből átvett ré-

szeket tartalmazó – klasszikusokat, mint ha nem olvasnak semmit, és úgy nőnek fel,
hogy fogalmuk sincs, ki volt
Bornemissza Gergely vagy
Baradlay Richárd. Sok visszajelzést kapok, hogy az újramesélt változat után a gyerekek
elolvassák az eredetit is, ennél
nagyobb öröm nincs is számomra – hangsúlyozta Nógrádi Gergely, aki szerint a gyerekek messze nem olvasnak
annyit, amennyi optimális
volna, de azért nem olyan
rossz a helyzet, mint ahogy lefestik.

– A mai, minőségi gyermekirodalmat ma is olvassák, nekünk nincs miért szomorkodnunk. Persze, nagyon nehéz
felvenni a harcot az elektronikus kütyükkel. A könyv megy
ki a divatból, de jön helyette az
e-book. Olvasni egyébként a
számítógépen és a mobiltelefonon is kell – jegyezte meg
búcsúzóul Nógrádi Gergely,
akinek nemrég jelent meg egy
felnőtteknek szóló könyve,
Hátborzongató históriák, és
egy meseantológiája, Sokszínű mesék címmel.
n ÁDÁM KATALIN

Bátran élni – Félelmeink és gátlásaink leküzdése

hasú Érden
másik meg olyan, a harmadik meg amolyan, a különbségek miatt nem képesek
egymást elfogadni. A három
különböző országból, teljesen más kinézetű, fura figura egyszer csak összetalálkozik, és először halálra rémülnek egymástól, majd a
másságot, a különbségeket
meglátva, elkezdik egymást
csúfolni és kinevetni. Miután
azonban meghallgatják és
megismerik egymást, már
nincs problémájuk az elfogadással. Ettől kezdve a Kék
vízországból érkező, óriási
vödörlábakon csattogó Vödörjáró, a Kolbászországból
ideg urult, pirospozsgás
arcú, kövér Dobhasú és a
Barn aországb ól csörtető,
hangosan kacagó és folyton
vigyorgó Csörgőkezű, az
addig egymásnak ijesztőnek, nevetségesnek tűnő
alakok már egészen jól érzik magukat egymás társaságában, képesek együtt
örülni és játszani.
Amint tehát megismertük
és megkedveltük egymást,
már nem kell egymástól tar-

Nógrádi Gergely Vau című ifjúsági regényét 2010-ben az évtized ötven legjobb magyar gyerekkönyvébe választották

Dr. Almási Kitti előadása végre Érden!

A gyerekek ebben a korban már kezdik felfedezni a környezetüket,
észreveszik a különbségeket és kérdéseket tesznek fel, amelyekre jó
válaszokat kell adnunk
tanunk, sőt akár barátok is
lehetünk, és képesek vagyunk együtt, egymás mellett élni! Fontos üzenete a
darabnak, hogy elfogadni
kell és nem csúfolni, bántani
egymást, félre kell tenni az
előítéleteket, és ezt a gyerekeknek idejében kell és lehet
is közvetíteni. A mesejáték
választ próbál adni arra is,
hogyan kell jól kezelni azokat a helyzeteket, amikor a
nagy átlagtól eltérő külsejű
és tulajdonságú emberek találkoznak.
Mint megtudtuk, a kortárs szerző, Szécsi Magda
kizárólag a Cinka Panna Cigány Színház részére, tizen-

két évvel ezelőtt írta meg a
Csörgőkezű, Vödörjáró,
Dobhasú című zenés mesejátékot. Sajnálatos azonban,
hogy az aktualitása nemhogy nem múlik, de egyre
inkább felerősödik. Maga a
társulat is több mint egy évtizede járja vele az országot,
már csaknem a 120. előadásnál tartanak, de úgy
tűnik, a jövőben sem kerül le
a színház műsoráról – tudtuk meg Jónás Judittól, aki
mellett Mata András énekes, gitárművész, játékmester, Habány Tamás és D.
Horváth Károly színművész is szerepel a zenés mesejátékban.
n B.E.

December 9-én felejthetetlen
este várja Érden a lélek dolgai
iránt érdeklődő közönséget,
hiszen a népszerű Nyitott
Akadémia sorozat keretében
ezúttal dr. Almási Kittivel
találkozhatunk a Szepes Gyula Művelődési
Központban. A remek
humoráról és gyakorlatias szemléletéről ismert pszichológus a magyar lélektani ismeretterjesztés
egyik
legkedveltebb
személyisége, az előadást
országszerte vastapssal köszöni meg a közönség.
Almási Kitti szeptemberben
megjelent (az előadással azonos című) új könyvében azzal
foglalkozik, hogy mitől jelennek meg bennünk a szabad
mozgásterünket korlátozó, életünket beszűkítő félelmek és
gátlások, és hogyan küzdhetjük le ezeket. Ebből a témából
ad ízelítőt Érden is.
Fontos erről beszélni, hiszen
sokan szenvedünk attól, hogy
vágyunk valamire, van valamilyen ambíciónk, vagy kilépnénk abból, ami már fojtogató
a számunkra, de azt érezzük:
úgysem sikerülne, úgyis kudarcot vallanánk, sőt, esetleg még
rosszabb helyzetbe kerülnénk,
mint most vagyunk. Ezért inkább meg se próbáljuk, bele se
fogunk, megmaradunk a lan-

gyosban vagy a szenvedésben.
Közben talán utáljuk magunkat, amiért nem merünk lépni,
gyávák vagyunk változtatni, de
az önutálat önmagában még
nem ad erőt, lendületet.
Ilyen helyzetben nagyon fontos egyrészt
felkutatni, hogy miből
eredhetnek a félelmeink, gátlásaink (hiszen
azok sokszor a múltunk fájdalmas élményeiben gyökereznek),
másrészt tudatos munkával csökkenteni erejüket,
hogy ne akadályozzanak bennünket céljaink elérésében, abban, hogy méltó és tartalmas
emberi életet élhessünk. De
hogyan tegyük? Erre a kérdésre
igyekszik választ adni dr. Almási
Kitti, rengeteg lehetséges eszközt adva hallgatói kezébe. A
nehéz témát a doktornő jó humorú, sodró előadói stílusa oldja, és teszi élvezetessé – mindenhol imádja a közönség.
A Nyitott Akadémia helyszíni
standján – sok más, pszichológiai témájú könyv mellett –
kedvezményes áron lehet megvásárolni dr. Almási Kitti vadonatúj könyvét is, melyet a szerző kérésre szívesen dedikál is.
Az előadásra jegyek kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu oldalon és személyesen, a Szepes Gyula Művelődési Központban.

301247

Egy jó kérdésért egy apró
ajándék – akár ez is lehetett
volna a mottója a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban rendezett író-olvasó találkozónak, amelyen kisiskolások
faggatták művei születéséről,
kedves könyveiről, no meg a
családjáról Nógrádi Gergelyt,
akinek válaszain aztán dőltek
a nevetéstől. Már ha jó volt a
kérdés, ugyanis az író a
„mennyi idős a bácsi”, „hány
könyvet írt a bácsi” típusú
kérdések mellőzését kérte
ezen a találkozón. A gyerekek
természetesen nagyon kíváncsiak voltak arra, honnan jön
az ihlet, a mese, mire is a válasz illusztrálásául kaptak
egy izgalmas históriát, szereplői a rendezvényen jelen
lévő két kislány, illetve az
iszákos (és légből kapott) Peter („Pítör”) bácsi, aki levezeti
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NAPOK ÉRDEN – 2015
ADVENTI NAPOK ÉRDEN – 2015
AADVENTI
A
K
K
KARÁCSONYI ANGYALOK
ADVENTI műSOR A VÁROSKözPONTI SÉTÁNYON

November 29.
vasárNap
15–18 óráig

KARÁCSONYI ANGYALOK
ADVENTI műSOR A VÁROSKözPONTI SÉTÁNYON

November 29.
vasárNap
15–18 óráig

15–16 óráig: A habilitációs Központ Csengettyű Együttesének koncertje,
bETLEhEmES a marianum Általános Iskola diákjaival és
a Lukin László Alapfokú és művészetoktatási Intézmény
növendékeinek karácsonyi dalokból összeállított műsora.

15–16 óráig: A habilitációs Központ Csengettyű Együttesének koncertje,
bETLEhEmES a marianum Általános Iskola diákjaival és
a Lukin László Alapfokú és művészetoktatási Intézmény
növendékeinek karácsonyi dalokból összeállított műsora.

16 óra:

Karácsonyi angyalok címmel – GRYLLuS VILmOS koncertje

16 óra:

Karácsonyi angyalok címmel – GRYLLuS VILmOS koncertje

17 óra:

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A város polgármestere és az egyházak képviselői osztják meg
az ünneppel kapcsolatos gondolataikat, majd közösen gyújtják
meg az első gyertyát, amely az adventi szellemiséget és
egymásra figyelést jelképezi a következő egy hónapban.

17 óra:

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A város polgármestere és az egyházak képviselői osztják meg
az ünneppel kapcsolatos gondolataikat, majd közösen gyújtják
meg az első gyertyát, amely az adventi szellemiséget és
egymásra figyelést jelképezi a következő egy hónapban.

Vendégeink: T. mÉSzÁROS ANDRÁS polgármester,
hAJDÚ FERENC római katolikus plébános,
LAbOSSA PÉTER evangélikus lelkész,
SzAbó mIhÁLY görög katolikus parókus és
DR. VASSNÉ bAKI ILONA református lelkész.
Közreműködik a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar
Karnagy: Pálinkás Péter
A rendezvényen karácsonyi kézműveskuckó és játszóház várja
a kisgyermekes családokat. Vezeti: Tamaskáné Jakab margit.

ÜÜNNEP – VÁSÁRY ANDRÉ
AAz IGAzI mIKuLÁS

ADVENTI KONCERTJE A műVELőDÉSI KözPONTbAN
Belépő: 2000 Ft.

zENÉS bÁbELőADÁS ÉLő mIKuLÁSSAL A műVELőDÉSI
KözPONTbAN – Az AmETISzT bÁbSzINhÁz műSORA

december 4.
péNtek
18 óra
december 6.
vasárNap
11 óra

Belépő: 800 Ft. Csomagjegy: 600 Ft.
A mikulástól minden gyermek ajándékot kap,
melyet az előre megvásárolt csomagjegy ellenében vehet át.

KKARÁCSONYVÁRó
A műVELőDÉSI KözPONTbAN

Vendégeink: T. mÉSzÁROS ANDRÁS polgármester,
hAJDÚ FERENC római katolikus plébános,
LAbOSSA PÉTER evangélikus lelkész,
SzAbó mIhÁLY görög katolikus parókus és
DR. VASSNÉ bAKI ILONA református lelkész.
Közreműködik a Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar
Karnagy: Pálinkás Péter
A rendezvényen karácsonyi kézműveskuckó és játszóház várja
a kisgyermekes családokat. Vezeti: Tamaskáné Jakab margit.

ÜÜNNEP – VÁSÁRY ANDRÉ
AAz IGAzI mIKuLÁS

ADVENTI KONCERTJE A műVELőDÉSI KözPONTbAN
Belépő: 2000 Ft.

zENÉS bÁbELőADÁS ÉLő mIKuLÁSSAL A műVELőDÉSI
KözPONTbAN – Az AmETISzT bÁbSzINhÁz műSORA

december 4.
péNtek
18 óra
december 6.
vasárNap
11 óra

Belépő: 800 Ft. Csomagjegy: 600 Ft.
A mikulástól minden gyermek ajándékot kap,
melyet az előre megvásárolt csomagjegy ellenében vehet át.

december 20.
vasárNap
15–17 óráig

15–17 óráig KREATÍVSAROK – karácsonyi ajándéktárgyak és díszek készítése
mESEFALVA – Interaktív mese és kiállítás Szép Adrien bábkészítővel
16 óra
hADIKFALVI bETLEhEmES a színházteremben.
Szervező az Érdi bukovinai Székelyek Egyesülete, közreműködik
a bukovinai Székely Népdalkör.
A programokra a belépés ingyenes.

KKARÁCSONYVÁRó
A műVELőDÉSI KözPONTbAN

december 20.
vasárNap
15–17 óráig

15–17 óráig KREATÍVSAROK – karácsonyi ajándéktárgyak és díszek készítése
mESEFALVA – Interaktív mese és kiállítás Szép Adrien bábkészítővel
16 óra
hADIKFALVI bETLEhEmES a színházteremben.
Szervező az Érdi bukovinai Székelyek Egyesülete, közreműködik
a bukovinai Székely Népdalkör.
A programokra a belépés ingyenes.

Így írok én...

A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
IRODALMI PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉRDI, ÉRD KÖRNYÉKI FIATALOK RÉSZÉRE
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL.

A pályázat témája kötetlen.
KATEGÓRIÁK:
vers, mese, monda, rövid elbeszélés
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE:

2016. JANUÁR 11.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikus formában a wolf.katalin@szepesmk.hu e-mail címre
vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
maximális terjedelem 10 000 karakter, 2 centiméteres margók, 1-es sorköz.
A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét,
értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét, életkorát és a tanintézet nevét.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására
2016-ban a MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor
a Szepes Gyula Művelődési Központban.
További információ Wolf Katalintól kérhető a következő telefonszámon:
06/23/365 490 – 115-ös mellék.
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Jövünk-megyünk a városban
Én például csütörtökön,
Ófaluba. Hetekkel ezelőtt láttam az egyik érdi netes oldalon, hogy településrészi önkormányzati ülés lesz délután. A szerdai Érdi Újságban is benne volt a meghívó,
Ófalu-Újfalu lakóit hívták a
megbeszélésre. Várostörténeti adalékot rejtett a meghívó,
amennyiben „Az ülés helye:
volt II. Lajos Általános Iskola
(2030 Érd, Fő u. 42.)”.
A volt érdi iskola és a Fő
utca címe, mindkettő jelzi a
legutóbbi emberöltőnyi idő
alatt bekövetkezett változásokat, mind a városrész,
mind pedig az egész város
viszonyaiban. Elég csak a demográfiára (a gyermekek
számának csökkenése miatt
bezárt iskolára) és a városrész súlyára néznünk (Érd
egykori nagyközség főutcája
ma már csak nevében Fő utca).
Amikor átbújik az ember a
2x1 sávos (80 éve épült) betonúton az M6 autópálya felüljárója alatt, mintha más városba kerülne. Ahol más tempóban múlik az idő. Lassabban, tétovábban. Mintha lennének a városoknak is zsákkerületei, mint a falvak között
vannak a zsákfaluk. Ez a benyomás csak a szombati piacnap délelőttjén más: akkor
élő, nyüzsgő, mozgalmasabb
ott minden – csak valahogy,
talán a felszámolt ráctemető
és a vele szemben a városból
kifutó út melletti piac miatt –
városszéli. Olyan hely, ahonnan az ember visszafordul,
semmi nem ösztönzi, hogy
tovább menjen, tovább, még a
Gyurcsek kanyaron is túl, a
történelmi településmag,
Érd-Ófalu felé. A múltba.
Nem a településrészi önkormányzat üléséről fogok beszámolni, arról az újság megfelelő helyén mindent megtalálhat
– akit érdekel. Annyit azért
megjegyzek, hogy a különböző internetes fórumok anonim
elégedetlenkedői és az egyéb
oldalakon tapasztalható,
alapjában elégedetlen és kritikus megjegyzések után, pezsgő vitára számítottam. Tévedtem.
Érdek lődők,
az
újfalusiakkal együtt is csak
eggyel voltak többen, mint az
elnökség.
A nagyot álmodó távlati fejlesztési tervek mellett szóba
került a kerékpáros közlekedés. Ugyanis a gáton vezet az
EuroVelo 6, vagyis a Dunamenti kerékpáros útvonal, illetve annak ez a megvalósult
szakasza. Az, a teljes kiépülése esetén Budapestről a Du-

nántúlra vezető kerékpáros
turisztika ütőereként jelentős
idegenforgalmi potenciálnövekedést jelenthetne.

Kerékpárral Érden
Álldogál az ember, akár az
Ófalu felé óránként vagy a pályaudvar („intermodális csomópont, az érdiek hosszú idő
után megvalósult álma”!) felől, más irányokba időnként
kirajzó autóbuszra várva; a
Kálvin tér sarkán nézelődve,
észre kell vennie, hogy a más
színű burkolat egy kerékpárút utolsó métereit jelenti. Egy
újabb, sehonnan-sehová vezető, magyar infrastrukturális
specialitásét. Hiába akarunk
büszkélkedni vele – nem érdi,
hanem országszerte sokfelé
előforduló, sajátos megoldás
ez. Mint a szónokok, nyilatkozók befejezetlen mondatai.
Évek óta látom az Érd Körbe egyre népesebb, hangulatos folyamát, a szervezett és
szakszerű, fegyelmezett bringás felvonulást. Megnéztem
hát, mit gondolnak az érintettek a város kerékpáros közlekedési lehetőségeiről. Mindenki számára elérhető koncepciót dolgoztak ki együtt,
2008 decemberében, a Magyar Kerékpárosklub és az
érdi Tekergő Kerékpáros
Egyesület.
Ebből idézek:

„Ófalu–Városközpont
tengely
Ez a tengely kapcsolja ös�sze Érd-Ófalut, és ezáltal az
EuroVelo útvonalat is a városközponttal.
− Javasolt vonalvezetése:
Szántó utca–Fő utca–Felső
utca–Alsó utca
– A Szántó utcán táblázásra és forgalomcsillapításra
van szükség.
A Fő utcától kerékpársáv,
védősáv, esetleg önálló kerékpárút építése javasolt a központig, megfelelő táblázással.
Javasolt továbbá kijelölni/kiépíteni a Duna-parttal kapcsolatot teremtő útvonalakat
(pl. Molnár utca, Csónak utca),
(…) a Duna-part rendezése
mellett, természetesen. A város távolabbi részeiből elsősorban a Városközpont–Ófalu
tengelyen lehetne ezt a területet megközelíteni, javasoljuk
ugyanakkor Érdliget felől is
megvalósítani egy közvetlen
kapcsolatot, ami történhet pl.
a Sulák-patak, ill. a Barapatak mentén.”
A továbbiakban a szabadidős kerékpározás és turiszti-

ka Érden témához kapcsolódóan például: „Fontosnak
tartjuk a városközpont–Duna-part
g yalogosés
kerékpárosbarát kapcsolat
megteremtését. Természetesen a helyi lakosságot is célcsoportnak kell tekinteni, hiszen több mint 60 ezer „potenciális turistája” van a városnak; a Duna-part véleményünk szerint számukra is
nagy vonzerővel bírna. Kerékpárral ugyanakkor a Dunapart közel van.”
Ám, amikor azt olvastam,
hogy kell „Kitáblázott, karbantartott tematikus túraútvonal-hálózat, amelyet egységes térképrendszer is bemutat”, akkor abba is hagytam,
nem is olvastam tovább. Teljesen irreális kívánságok ezek,
abban a megyei jogú városban, ahol még egyetlen olyan
útbaigazító térkép sincs, mint
a falunál alig nagyobb Diósdon, mindjárt Buda felől az
első utcasarkon, a buszmegállónál.

„Erről nem
nyitok vitát”
A közös és uniós pénzből
felújított műemlék épület udvarára egy délelőtt bekarikázott nyolc pedagógus, Szigethalomról. A bringákat, némi
keresgélés után a kerti padokhoz támasztották. Megnézték
a kiállításokat, pihentek kicsit
és mentek tovább, a minaret
felé, azon az úton, amit javasoltam nekik.
Másnap szóba hoztam annak a kollégának, aki a felújítás lebonyolításában is részt
vett a város megbízásából,
majd az intézmény munkatársa lett, hogy az udvarban,
akár a portikusszal szembeni
falnál lévő kút két oldalán,
diszkrét kerékpártámaszokat kellene elhelyezni. Arra
hivatkozott, hogy van. Illetve
most már csak volt, némi látszatmegoldásként a kert legtávolabbi sarkában, a vendéglő gazdasági kapuja mellett, a
célszerű helytől közel 100 méternyire. Azóta másra használják.
Amikor a kollégám azt találta mondani, hogy az általam javasolt megoldást a „műemlékesek nem engedik”,
megemlítettem, hogy számos
műemlék helyreállítását, korszerű hasznosítását terveztem, tehát tudom, hogy ellenérve alaptalan. A fiatalember
elsétálva cigarettára gyújtott.
Kerékpártároló azóta
sincs ott.

Urbán László – Sajtótükör:
Pest Megyei Hírlap, 1982. március 10.

Skála – áruház,
érdi vonásokkal
Eldőlt a kérdés: SKÁLA
lesz az épülő érdi áruház
neve. A város ötvenezer lakosának (s a környékről, meg az
átutazókból összeszámolva
még ugyanennyit – tehát majd
százezer embernek!) azonban nem is az a lényeg, hogy
SKÁLA lesz, hanem hogy
áruház lesz. Érd első (és
egyetlen) valóban városi szintű üzlete.
„Látja a sportosztályt? Ez
itt a horgászrészleg: ugye,
gazdag a választék?” – kérdezi tőlem Gajzágó Lászlóné, az
érdi SKÁLA igazgatója. Hiába meresztem a szemem, nem
hogy sportosztályt, de még
egy szál horgászbotot sem látok. Hogy is láthatnék: ehhez
a belső látáshoz legalább
olyan kereskedő-szakértőnek
kellene lennem, mint az igazgatónő. Ő az épülő áruház
még meztelen falai közé is
bele tudja képzelni megálmodott terveit. Együtt járjuk végig ugyanis a város szeme
láttára épülő (a generálkivitelező a Budai Járási Építőipari
Szövetkezet), a talán ettől példás ütemet felvett létesítményt.

Megálmodott tervek
A földszinten kap helyet a
szupermarket: technológiai
szempontból, magyarázza az
igazgatónő, igen korszerű, itt
jut hely az áru szakszerű és
kulturált bemutatására is. Leselkedem: hátrébb ott a rakodótér, szemre is tágas. Ez
egyébként jellemző az egész
áruházra, kapom a választ, a
kiszolgálótérhez méretezett,
megfelelő nagyságú a raktárterület.
Az emeleten lesz a sportjáték-kemping osztály. („Hallom, sok a gyerek a városban,
szeretnénk nagyon gazdag
játékválasztékot adni!”)
Odébb a műszaki és
barkácsosztály, az emelet legnagyobb területű részlege,
tovább a lakástextil- és méteráruosztály. („Úgy értesültem,
a városban hiányos a szolgáltatás, ezért szeretnénk osztályaink munkáját, ahol csak
lehet, szolgáltatásokkal kiegészíteni. Például a lakástextíliánál gondoltunk a függönyvarrásra, bútorhuzat,

autóülés-huzat elkészítésére.
A ruházaton pedig szaktanáccsal látnánk el a vásárlókat. De lesz szolgáltatás a
műszakon is: a műszaki cikkek házhozszállítását és
üzembe helyezését is vállaljuk.”)

Hazai szakemberek
Ahogy sétálunk az épülő
áruházban, s ahogy mind többet beszélgetünk a nem is
olyan távoli jövőről, mind
gyakrabban kerül szóba a
SKÁLA érdi jellege. Hogy legyenek olyan cikkek az áruházban (még ha az nem is
„profilszerű”), amelyek hiányoznak jelenleg a városból.
Hogy az áruház például műszaki és barkácscikkeivel feleljen meg Érd jellegzetességének: annak, hogy egy építkező,
kertészkedő városról van szó.
Hogy az új létesítmény kapcsolódjon az átutazó és piacváros
életéhez, ezért tartanak majd
a piaci napokon meglepetésvásárt. S hogy vállaljon magára
valamit a város népszerűsítéséből: ezt szolgálják a népművészeti shopban tervezett helyi nép- és egyéb művészeti
bemutatók.
De az érdiség megmutatkozik már a munkaerő kiválogatásában is: „Magam, nem érdi
lévén, meglepődtem, hány
érdi jár el Budapestre dolgozni! Vállalva a többletutazást, a
fáradságot, esetleg nem is
több pénzért, csupán a munka hiánya miatt, megrövidítve a családra fordítható időt.
Mi azt szeretnénk, ha áruházunk szakembergárdája is
’hazai’ lenne, legfőképp érdi,
esetleg tárnoki, sóskúti,
battai, zámori. Most, amikor
megkezdjük ’csapatunk’ toborzását, elsősorban az ő jelentkezésüket várjuk.”

Avatás és nyitás
Mert rajtunk, a helybeliek
szemével látó és gondolkodó
munkatársakon és magukon
a vásárlókon dől el – mondja
Gajzágó Lászlóné –, milyen is
lesz valójában az érdi áruház.
Amelynek átadását a város
vezetése garantálta november 7-re. Az igazgatónő pedig
azt: az avató után a SKÁLA
megnyílik a vásárlók előtt.
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
2015. november 30-tól december 6-ig
AZ IGAZI MIKULÁS
Az Ametiszt Bábszínház előadása
Zenés bábelőadás élő Mikulással
December 6-án, vasárnap 11 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!
PROGRAM
KOSARAS KATALIN BÁL
Közreműködik a Sikulus zenekar
Belépőjegy ára 3000 Ft. Jegyek csak elővételben kaphatók!
November 28-án, szombaton 20 órától

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
SZÍNHÁZBÉRLET 2015. ŐSZ
III/3.
SZERETEM A FELESÉGEM
Pikáns zenés játék két részben.
Alkalmi belépőjegy 2800 Ft.
December 6-án, vasárnap
15 órakor
KIÁLLÍTÁS

Helyszín: Lakótelepi Klubövezet, Enikő u. 2.
Minden érdeklődőt, iskolásokat, nagycsaládosokat szeretettel várunk!
KÉZIMUNKA KLUB
Ötletes csomagolások, díszek készítése
Részvételi díj: 300 Ft
Minden harmadik szombaton 10 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
Ünnepvárás: Mikulásváró
foglalkozás
Óvodás és kisiskolás csoportok jelentkezését várjuk! A foglalkozások 1 órás időtartamú2030 Érd, Budai út 4.
ak, és csoportoknak ingyenes.
Tel.: 06 23 363 036
A csoportokat csak telefonos
www.foldrajzimuzeum.hu
egyeztetés után tudjuk fogadinfo@foldrajzimuzeum.hu
ni. Kérjük, hogy időpontot legNyitva tartás: keddtől vasár- alább egy héttel előre egyeznapig 10-től 18 óráig
tessenek!
November 30-tól december 4-ig
ÉLŐ BOLYGÓ – ÉLŐ VÁROS
Tükörben a Világ - öko
ZENEI KÖNYVTÁR
kiállítás
Kedvenc zeném, kedves meMegtekinthető november 30-ig
sém rajzpályázat leadási határideje!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
November 30., hétfő
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
Teljes árú jegy: 800 Ft
NYITVA TARTÁSA
Kedvezményes jegy: 400 Ft

MERIDIAN TORNA
ingyenes gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor

A Kárpát-medence tudományos feltárói
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft
SZÓKRATÉSZ KLUB
3276 Expedíciós nap, a múMinden páros héten kedden 15–16 óráig
zeumalapító Balázs Dénes
geográfus újraolvasva
VITALITÁS KLUB
Dumaparti. Esetleg nótázás Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft
is!

Hegedűvel segít Makai József.
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Imák kéznyomokban és só- November 30-án, hétfőn 17 órakor
hajokban
ELŐZETES
Tanos Miklós fotókiállítása
MICIMACKÓ BÉRLET 2015.
Megtekinthető december 8-ig
ŐSZ/3.
Betlehemes történet
KAMARATEREM
A Görömbő Kompánia előadáADVENTI GYERTYAGYÚJÁcs József Ferenc festőmű- sa. Egyéni belépőjegy 800 Ft.
TÁS
December 7-én, hétfőn 10 és 14 óravész emlékkiállítása
Karácsonyi angyalok
kor
Adventi műsor a városközponELŐTÉRI
KIÁLLÍTÓTÉR
ti sétányon
DR. ALMÁSI KITTI ELŐNovember 29-én, vasárnap 15–18 óráig Ács Valéria Mária kerámiái ADÁSA
Bátran élni – félelmeink és
gátlásaink leküzdése
ÜNNEP
KLUBÉLET
Belépő 2300 Ft. Jegyek elővéVásáry André adventi kon- DUNA-ART FOTÓKLUB
telben kaphatók a művelődési
certje
Vendég Lantos Gábor világ- központban.
Belépőjegy 2000 Ft. Jegyek utazó
December 9-én, szerdán 19 órakor
elővételben kaphatók a műveHelyszín: Lakótelepi KluböveA Szepes Gyula Művelődési
lődési központ pénztárában.
zet, Enikő u. 2.
Központ termei bérbe
December 4-én, pénteken 18 órakor
December 1-én, kedden 18 órakor
vehetők kulturális,
közművelődési
BABA-MAMA BÖRZE
alaptevékenységgel
Használt gyermekruhák KERTBARÁTKÖR
összeegyeztethető célokra.
Adventi koszorú készítése
cseréje, vására
Információ: Bakó Beatrix
December 5-én, szombaton 9–12 óráig November 27-én, pénteken 17 órakor
06 23 365 490/105

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Hely- és sporttörténeti kiállí- Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
tás
Szerda: szünnap
Teljes árú jegy: 400 Ft
Csütörtök-péntek: 10-től 17
Kedvezményes jegy: 200 Ft
óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
Valamennyi kiállítás megtekintésére jogosító teljes árú ZENEI KÖNYVTÁR
jegy 1000 Ft, a kedvezményes 2030 Érd, Alsó u. 27.
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési Tel.: 06 23 524 070
díj 3000 Ft kiállításonként.
Hétfő: 10-től 18 óráig
IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS
Kedd: 12-től 17 óráig
A hosszú fehér felhők földjén Szerda: szünnap
– Kércz Tibor új-zélandi ter- Csütörtök: 12-től 17 óráig
mészetfotói
Péntek: 10-től 17 óráig
A kiállításra a belépés díjtaPARKVÁROSI
lan!
FIÓKKÖNYVTÁR
Megtekinthető december 31-ig.
2030 Érd, Bem tér
A Múzeum tetőtéri
Tel.: 06 23 367 162
előadóterme és a kocsiszín
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
rendezvényekre bérbe
Kedd: 12-től 18 óráig
vehető kulturális,
Péntek: 12-től 17 óráig
közművelődési
alaptevékenységgel
JÓSZOMSZÉDSÁG
összeegyeztethető célokra.
KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Információ:
Tel.: 06 23 375 933
Kovács Nóra 06 23 363 036.
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

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

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

FELNŐTT KÖNYVTÁR
A Poly-Art Alapítvány találkozója
Az Érdi Művésztelep kiállítása
A tárlat megtekinthető december 12-ig
December 2-án, szerdán 17 órakor

műsor
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2030 Érd, Alsó u. 9. – Tel.: 23/365-490;
www.szepesmk.hu – e-mail: programok@szepesmk.hu

2015. december 6-án,
vasárnap 11 órakor

AZ IGAZI MIKULÁS
zenés bábelőadás élő Mikulással
az Ametiszt Bábszínház előadásában.

Belépő: 800 Ft
Csomagjegy: 600 Ft

Az erdő kis lakói izgatottan várják a Mikulást. Igaz, hogy csak
az embergyerekeknek hoz ajándékot? Vagy a kíváncsi állatkák is
kapnak valamit? Sok-sok játék, kaland, móka, s végül hoppon marad
a ravaszdi róka! A történet végén megérkezik az igazi Mikulás is.
Szereplők: Nyúl mama, Nyúlfi, Brumi, Róka, Borz úr, Varjú és a Mikulás

Minden gyermek ajándékot kap a Mikulástól, melyet
az előre megvásárolt csomagjegy ellenében vehet át.
Jegyek november 27-ig vásárolhatók elővételben
a művelődési központ pénztárában.

NOVEMBER 30., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Jazzland ism. 33. rész
20:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd–Vác
21:30 Közlekedés XXI. 15/7. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
22:00 Híradó
22:15 Párbeszéd
22:30 Fogadóóra
23:00 Fény-Kép kulturális magazin
23:30 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója
0:00 Híradó
0:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
DECEMBER 1., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 Labdarúgó-mérkőzés ism. Érd–Sárvár
21:40 Vámos Miklós műsora 34. rész
22:35 Híradó
22:50 Párbeszéd
23:05 Örökségünk 15/7. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
23:35 Polgár-társ
Vallás, nemzetiség, civil társadalom
00:05 Híradó
00:20 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
DECEMBER 2., SZERDA
19.00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19.30 Mozgás Sportmagazin
20.00 K alandoZoo 34. rész

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
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

20:30 Utazás a koponyám körül színes,
magyar filmdráma, R: Révész György
21.50 Híradó
22:05 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22.20 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
22.50 Mozgás Sportmagazin
23.20 Híradó
23.35 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19.30 Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
20.00 Tea két személyre 34. rész
20.30 Sztárportré 22. rész
21.00 Híradó
21.15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
21:30 Ö rökségünk 15/7. rész
22:00 Fény-Kép kulturális magazin
22:30 Tea két személyre 35. rész
23:00 Mozgás Sportmagazin
23:00 Híradó
23:45 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
DECEMBER 4., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 35. rész
20:00 Jazzland 34. rész
20:30 Két pont között a legrövidebb görbe
színes, magyar játékfilm,
R: Révész György
22:00 Híradó
22:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:30 Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
23:00 Mozgás Sportmagazin

10.00 Irodalom óra
Hangoskönyv sorozat
11.00 Bigyó 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 Filmszerész
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 Rockbarlang Gidófalvi Attilával
CSÜTÖRTÖK
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 Filmszerész 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 JazzPresszó Birta Mikivel
Az Érd FM 101.3 dzsesszmagazinja
20.00 Hallgass hazait
– magyar zenék magazinja
PÉNTEK
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 JazzPresszó ism.

23:30 Híradó
23:45 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
DECEMBER 5., SZOMBAT
19.00 É rdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19.30 Polgár-társ Vallási, nemzetiségi, civil
társadalmi magazin
20.00 É pitészet XXI. 15/7. rész
ismeretterjesztő film korunk építészetéről
20:30 É rdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
21:00 U tazás a koponyám körül színes,
magyar filmdráma, R: Révész György
22:20 Örökségünk 15/7. rész
Ismeretterjesztő sorozat
22:50 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
23:20 Híradó
DECEMBER 6., VASÁRNAP
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19.30 Tea két személyre 35. rész ism.
20.00 P olgár-társ ism. Vallási, nemzetiségi,
civil társadalmi magazin
20.30 É pitészet XXI. 15/7. rész
ismeretterjesztő film korunk építészetéről
21.00 É rdi Panoráma
A heti események összefoglalója
21.30 C sak tükörben
21:40 K ét pont között a legrövidebb görbe
színes, magyar játékfilm,
R: Révész György
23.10 É rdi Panoráma ism.
23.40 Híradó

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 Esti Mix Pop, duma, satöbbi
SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad! Az Érd FM 101.3
civil szolgáltató magazinja
16.00 Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 Kis esti zene
VASÁRNAP
8.00 Hétvége 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 Heti menü
Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 Kis esti zene
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az őszi bio- és zöldhulladék elszállításáról
Az önkormányzati rendeletnek megfelelően az ÉTH 2015. november 1. és december 15. kö
zött végzi el a zöld- és biohulladék őszi gyűjtését. Kérjük, hogy a zöldhulladékot zsákban
helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltüntetett időpontban.
A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert an
nak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk a zsá
kokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan szál
lítjuk el, s a zsákokat nem adjuk vissza.
FONTOS!
A gyűjtést egy időben több helyszínen kezdjük meg, ezért az ütemtervben feltüntetett
kezdő napon reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan elé.
A zöldjárat ideje alatt (2015. november 1-jétől 2015. december 15-ig) a hulladékudvarba
– az önkormányzati rendeletnek megfelelően – beszállított lakossági zöldhulladékot nem
számítjuk be az adott ingatlan éves ingyenes (250 kg/ingatlan/év) beszállítási keretébe.

ÜTEMTERV
2015. november 28.
Ács u. Aggteleki u. Ajnácskő
u. Aknász u. Aradi u. Aradi u.
Aszfaltozó u. Asztalos u. Bá
dogos u. Bajcsy-Zs. u. Bako
nyi u. Bányász u. Barlang u.
Bérc u. Betonozó u. Bihari u.
Bikszádi u. Bognár u. Borszé
ki u. Börzsönyi u. Brassói u.
Burkoló u. Búvár u. Bükk u.
Cserhalmi u. Cserhát u. Csi
gás u. Csillés u. Csiszoló u.
Csobánci u. Csókakő u. Csúcs
u. Csurgói u. Daróci u. Daru
kezelő u. Debrői u. Detrekő u.

Dévai u. Dévényi u. Drégely
u. Egervári u. Esztergályos u.
Faragó u. Fátra u. Favágó u.
Fazekas u. Felvinci u. Fénye
ző u. Festő u. Firtos u. Fogara
si u. Földmérő u. Földmunkás
u. Fraknó u. Fűtó u Fuvaros u.
Füleki u. Fűrészelő u. Füzér
vári u. Gépész u. Hargitai u.
Hegesztő u. Hegyalja u. Iglói
u. Írottkő u. Kalotaszegi út
Kárpáti u. Kassai u. Késmárki
u. Kolozsvári u. Komáromi u.
Komlói u. Körmöci u.
Korompai u. Korponai u. Kő
halmi
u.
Kőszegi
u.
Krasznahorkai u. Kubikos u.

Liptói u. Lőcsei u. Mátra u.
Mecseki u. Murányi u. Naszá
lyi u. Nógrádi u. Orom u. Rad
nai u. Regéci u. Retyezáti u.
Rozsnyói u. Salgói u. Selmeci
u. Somogyvári u. Somoskő u.
Sóskúti u. Szendrői u. Sziget
vári u. Sziklás u. Szirtes u.
Szovátai u. Tárnoki u. (a
Bajcsy-Zs. U. és a Kolozsvári
u. között), Tátra u. Temesvári
u. Tömösi u. Tordai u. Toroc
kói u. Törcsvári u. Trencséni
u. Tusnádi u. Ungvári u. Üve
ges u. Vereckei u. Vihorláti u.
Visegrádi u. Vízmosás u. Zen
gő u. Zilahi u. Zólyomi u.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ Érd
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti Egység

Egységvezetője beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott
időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest me
gye, 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szakma
irányelvének és a belső szabály
zatának megfelelően szervezi és
irányítja a szervezeti egység gon
dozási egységeinek munkáját a
hatékony működés érdekében.
Irányítja és ellenőrzi a Családsegí
tő és Gyermekjóléti Központ Szer
vezeti Egység szakmai munkáját.
Elkészíti a szervezeti egység szak
mai programját, házirendjét, el
lenőrzi annak betartását. Javasla
tot tesz a szervezeti egység költ
ségvetési, fejlesztési és rekonst
rukciós terveire. Egységes szak
mai szemléletet és színvonalat,
módszertani kultúrát alakít ki.
Illetmény és juttatások: Az il
letmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazot
tak jogállásáról szóló” 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskolai vagy egyetemi vég
zettség: szociális munkás, szociál
pedagógus, szociálpolitikus-köz
gazdász, okleveles szociális mun
kás, okleveles szociálpolitikus,
szociális menedzser,
• Családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatások területén szerzett
legalább 3–5 év szakmai tapasz
talat,
• Gyakorlott szintű MS Office (iro
dai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, tiszta
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő
képesség
Elvárt kompetenciák: Pontos
ság, együttműködő képesség, fe
lelősségvállalás, megbízhatóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szak
mai önéletrajz, motivációs levél,
iskolai végzettséget igazoló bizo
nyítványmásolat, erkölcsi bizo
nyítvány
A beosztás betölthetőségének
időpontja: A beosztás legkoráb
ban 2016. január 1. napjától tölt
hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 4.
A pályázati kiírással kapcsolato
san
további
információt

Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: Postai úton, a pályázat
nak a Szociális Gondozó Központ
Érd címére történő megküldésé
vel (2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1/909/2015, valamint a
beosztás megnevezését: Család
segítő és Gyermekjóléti Központi
Egység vezetője.
vagy
Elektronikus úton Denkovics Ildi
kó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke
resztül
vagy
Személyesen: 2030 Érd, Budai út
14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése
kizárólag a megjelölt végzettség
gel lehetséges. Az érvényes pá
lyázatot benyújtó jelentkezők
személyes meghallgatáson vesz
nek részt. Azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek
hiánytalanul kerültek elküldésre,
illetve a pályázó a kiírt feltételek
nek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.

ÉRDI ÚJSÁG

PÁLYÁ Z AT

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

könyvtáros
munkakörének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idő
tartama: Határozatlan 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: Iskolai könyvtárosi feladatok ellátása (kölcsönzés, elektronikus
állománygondozás, könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív
feladatok), gyermek és felnőtt programok szervezése, lebonyolítása az Érdi
Tankerületen belül változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, szakirányú képesítés, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: könyvtárosi, minimum 1 éves
szakmai tapasztalat, legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), ECDL

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata, szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide
je: 2015. november 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska int. vezető nyújt, a 06/23/365-140-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével
(2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/760-7/2015, valamint a
munkakör megnevezését: könyvtáros.
Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska igazgató részére a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határide
je: 2015. december 2.

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

PÁLYÁZATOT
HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd
Időseket Ellátó Központ

Ápoló munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: Határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd,
Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az ellátottak testilelki jólétének biztosítása. Az
egészségügyi team tagjaként a
szakfeladatok
koordinálásával
részt
vesz
a
preventív,
egészségmegőrzési, egészségfej
lesztési folyamatokban. A szakma
irányelveinek megfelelően tevé
kenykedik. Segíti a gyógyítómegelőző tevékenységek haté
kony működését.
Illetmény és juttatások: Az illet
mény megállapítására és a jutta
tásokra a „Közalkalmazottak jog
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irány
adók.
Pályázati feltételek: Középisko
la/gimnázium, általános ápoló és
asszisztens, diplomás ápoló, szak
ápoló, gyakorló ápoló
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá
lyázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolato
san
további
információt
Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szoci
ális Gondozó Központ Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Budai út 14.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázis
ban szereplő azonosító számot:
1/911/2015, valamint a munkakör
megnevezését: Ápoló.
vagy
Elektronikus úton Denkovics Ildi
kó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke
resztül
vagy
Személyesen: 2030 Érd, Budai út
14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a
megjelölt végzettséggel lehetsé
ges. Az érvényes pályázatot be
nyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt.
Azon pályázatokat áll módunk
ban fogadni, amelyek hiánytala
nul kerültek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek mara
déktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.
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CSUKA ZOLTÁN DÍJRA
Az Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által adomá
nyozható díjakról és kitünteté
sekről szóló 40/2011. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet 5. § (1)
értelmében a Csuka Zoltán-díj
azoknak adományozható, akik
a közművelődésben, valamint
a kulturális élet szervezésében
gyakorlati tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel, eredmé
nyes munkásságukkal szolgál
ták a település művelődését.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét közvetlenül
ismeri. A személyi javaslatot rövid
indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét
feltüntetve írásban kell megtenni.

A javaslatokat Érd Megyei
Jogú Város Köznevelési és
Művelődési Bizottsága véle
ményezi, és a Közgyűlés dönt
a díjazott személyéről.
A díj a magyar kultúra nap
ján – 2016. január 22-én – ke
rül átadásra.
A javaslatokat a Humán
Iroda címére lehet benyújtani
postán (Polgármesteri Hivatal,
Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u.
1.) vagy ügyfélfogadási időben
személyesen (Érd, Budai út 8.).
A postai beérkezés és sze
mélyes benyújtás határideje:
2015. december 7. (hétfő)
18.30 óra.
Köznevelési és Művelődési Bizottság

FEL H Í VÁ S

ÉRDI MŰVÉSZETI DÍJRA
Az Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által adomá
nyozható díjakról és kitünteté
sekről szóló 40/2011. (VI. 29.)
önkormányzati rendelet 6. §
(1) bekezdésének értelmében
az Érdi Művészeti Díj azoknak
a személyeknek adományoz
ható, akik a művészeti élet va
lamely területén kiemelkedő
eredményeket értek el, magas
színvonalú tevékenységükkel,
alkotásaikkal
hozzájárultak
Érd város hírnevének öregbí
téséhez.
A díjazott személyére bárki
javaslatot tehet, aki a javasolt
személy tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt
személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és

elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni.
A javaslatokat Érd Megyei
Jogú Város Köznevelési és
Művelődési Bizottsága véle
ményezi, és a Közgyűlés dönt
a díjazott személyéről.
A díj a magyar kultúra nap
ján – 2016. január 22-én – ke
rül átadásra.
A javaslatokat a Humán
Iroda címére lehet benyújtani
postán (Polgármesteri Hivatal,
Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u.
1.) vagy ügyfélfogadási időben
személyesen (Érd, Budai út 8.).
A postai beérkezés és sze
mélyes benyújtás határideje:
2015. december 7. (hétfő)
18.30 óra.
Köznevelési és Művelődési Bizottság

2015. ÉVI KÖZMEGHALLGATÁS
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország he
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény
54. §-a alapján, a 311/2014. (XII.18.) határozatában
foglaltakra figyelemmel,
2015. november 26-án, 17.00 órától
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helyszín: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdést
és javaslatot tehetnek.

MEGHÍVÓ
Az Érdi Horvát Önkormányzat
közmeghallgatást tart
2015. december 1-jén
(kedden) 18 órától
a Polgárok Háza
Dísztermében
2030 Érd, Alsó utca 3.

Roma

ügyfélfogadás
Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,
Rafael Attila hétfői és szerdai
napokon 13 és 15 óra között
ügyfélfogadást tart a Polgárok
Háza 204-es szobájában.
Telefon: 522-300/297-es mellék
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Az avarégetés szabályainak betartására
Érd Megyei Jogú Város
Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.
Érd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról és a szervezett
hulladékkezelési
közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
szóló
23/2005. (VII. 01.) számú
önkormányzati rendelete
alapján:
Avart és kerti hulladékot
csak jól kialakított tűzrakó
helyen és telken szabad éget
ni úgy, hogy az az emberi
egészséget és a környezetet
ne károsítsa, és az égetés hő
sugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék
nem tartalmazhat más kom
munális, állati eredetű, illetve
ipari eredetű hulladékot (pl.
PVC, veszélyes hulladék).
A szabadban tüzet gyújta
ni, tüzelőberendezést hasz
nálni csak úgy lehet, hogy az
a környezetére tűz- vagy rob
banásveszélyt ne jelentsen. A
szabadban a tüzet és üzemel
tetett tüzelőberendezést őri

zetlenül hagyni nem szabad,
s veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azon
nal el kell oltani.
A tüzelés, a tüzelőberen
dezés használatának színhe
lyén olyan eszközöket és fel
szereléseket kell készenlétbe
helyezni, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozha
tó, illetőleg a tűz eloltható.
A kert tisztán tartása céljá
ból az avar, kerti hulladék a
tűzvédelmi előírások betar
tásával elégethető.
Az avar és kerti hulladék
égetése a város egész terüle
tén minden év február 15. és
április 30., valamint október 15. és november 30. között engedélyezett.
Tilos vasárnap és ünnepna
pokon, illetve az azt megelő
ző napon délután 16 óra
után, illetve, ha az illetékes
miniszter fenti időszakban
tűzgyújtási tilalmat rendel el.
Tilos az avar és kerti hulla
dék égetése az orvosi rende
lők, hitéleti középületek, az
iskolák és óvodák, szociális
intézmények 100 m-es körze
tében munkanapokon 18.00
óra előtt, valamint hitéleti

középületek esetében a szer
tartások ideje alatt is.
Érd Felső-Parkváros M7 au
tópályán túli területein tilos
az avar és kerti hulladék ége
tése. Az avar és kerti hulladék
égetésére csak vírusos, bak
tériumos, gombás vagy
egyéb fertőzéskor kerülhet
sor.
A fenti jogszabályok meg
sértése esetén a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013.
(XI. 7.) önkormányzati rendelet alapján 50.000 Ft-ig
terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy
esetén 200.000 Ft-ig, jogi
személy esetén 1.000.000
Ft-ig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot,
hogy az avarégetéssel kapcsolatos előírásokat –
mindannyiunk egészségének megóvása érdekében
– önként teljesítsék.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

FELHÍVÁS
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyes használatára
Mint azt szerte a városban
sajnos gyakran tapasztal
juk, a közterületeken elhe
lyezett szelektív hulladék
gyűjtőknél – annak ellené
re, hogy munkatársaink fo
lyamatosan ürítik az edé
nyeket – gyakran hulladék
kupacok láthatóak, ame
lyek joggal irritálják a jóér
zésű állampolgárokat.
Ezért szeretnénk ezúton is
felhívni mindazok figyel
mét, akik a szelektív hulla
dékgyűjtő
szigeteket
igénybe veszik, azok helyes
használatára.
Az egyes szigeteken általá
ban három darab gyűjtő
edény van kihelyezve.
Mindegyikre ráírva, hogy
az előzetesen otthon, kü
lönválogatva gyűjtött mű
anyag, papír és csomagolá
si (italos, konzerves) üve
gek melyik edénybe valók.
Kérjük az érintetteket, hogy
a feliratnak megfelelő gyűj
tőbe mindig rakják bele az
imént megnevezett há
romféle hulladékot. Amen�

nyiben átmenetileg már
nem helyezhető el az
edényben több hulladék,
szíveskedjenek másik szi
getet igénybe venni, vagy
megvárni, amíg kiürítésre
kerül, vagy papír és mű
anyag esetében a házhoz
menő szelektív gyűjtőjárat
hoz rakják ki, esetleg a Sas
utcai hulladékudvarban ad
ják le.
Tilos bármilyen hulladék
gyűjtőedényeken kívüli
lerakása, leszórása, otthagyása – a gyűjtőedények mellett is! Aki ezt
nem tartja be, azt kockáz
tatja, hogy közterületen
való szemetelés miatt
50.000 Ft büntetést kell fi
zetnie.
Ismételten felhívjuk a fi
gyelmet, hogy cégünk hul
ladékszállítási szolgáltatá
sainak igénybe vételével
mindenki meg tudja oldani
a háztartásában keletke
zett lom, sitt, szennyvíz,
egyéb hulladék elhelyezé
sét, elszállíttatását: heti

kukaürítés, házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtő szigetek, házhoz
menő
lomtalanítás,
s ze nnyv íz s z ippant ás ,
hulladékudvar (Sas utca
2.)
szolgáltatásainak
igénybe vétele. Ügyfél
szolgálatunk (az Érdi Újság
minden számában megta
lálható az összes elérhető
ségi információ) bármilyen
hulladékkezeléssel kapcso
latos kérdésben szívesen áll
polgáraink rendelkezésére.
Városunk rendezett képé
nek és tisztaságának meg
óvása érdekében kérjük a
jóérzésű polgártársainkat,
hogy segítsenek a hulla
dékgyűjtők körüli rend és
tisztaság fenntartásában,
és ha szemetelőket észlel
nek, jelezzék a Közterület
Felügyelet felé, vagy a 0630-2000-800, 06-30-6212596 telefonszámokon.
Tegyünk közösen városunk
tisztaságáért!
Az ÉTH sajtószolgálata
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MESEMONDÓVERSENY
alsó tagozatos diákoknak
2015. december 9-én, szerdán 13 órai kezdettel.
Helyszín: Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
Érd, Hivatalnok u. 14. 23/365-470//2. mellék

KEDVES GYEREKEK!
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtára meghirdeti

az alsó tagozatos diákok
mesemondóversenyét.

Ebben az évben nagyon örülnénk, ha Mátyás királyról szóló mesét
vagy meserészletet hoznának a gyermekek.
(A műsoridő ne haladja meg az 5 percet!)
Minden iskolából 2–3 diák jelentkezését várjuk.
A jelentkezési lapot
2015. november 25-ig kérjük
beküldeni a Gyermekkönyvtárba!

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei Könyvtára

Rajzpályázatot hirdet

„Kedvenc zeném, kedves mesém” címmel
Pályázhat: minden általános iskolás
korú gyermek, bármilyen technikával
készített pályaművel. Az elbíráláskor
a korcsoportokat a beérkező pálya
munkák alkotóinak kora határozza
majd meg.
A Móra Ferenc Általános Iskolából
érkezett versenyzők korcsoportokba
való besorolásánál figyelembe vesszük
az ő speciális fejlődési ütemüket.
A pályaművek témájáról:
Várunk minden olyan alkotást, amelyet
egy, az alkotónak kedves zeneszám,
zenekar, esetleg zenés előadás,
illetve hangoskönyvön elhangzott mű
ihletett. A gyermek rajzban fejezze ki
az adott művel, előadóval kapcsolatos
élményét, érzéseit.
A pályaművek leadási határideje:
2015. november 30.
A pályaművek leadásának helye:
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei
Könyvtára (Érd, Alsó u. 27.)

A pályaművek mérete: maximum
A/3-as
A pályaművek hátoldalán kérjük
feltüntetni:
– a pályázó gyermek nevét, korát,
elérhetőségét vagy iskoláját
– a rajz címét
– konkrét mű ábrázolása esetén annak
szerzőjét, címét
– a segítséget adó pedagógus nevét és
elérhetőségét
Az eredményhirdetés időpontja,
helyszíne: 2015. december 16. 15 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei
Könyvtára (Érd, Alsó u. 27.)
A díjnyertes pályamunkák a Zenei
Könyvtárban kerülnek kiállításra.
Pályázatunkkal kapcsolatban felmerülő
kérdéseikre választ kaphatnak a Zenei
Könyvtárban személyesen, vagy telefo
non a 23-524-070-es számon, esetleg
e-mailben a zk@csukalib.hu címen.

ÉRDI ÚJSÁG

Édességstop az iskolai büfében

Posztold ki az egészséget!
Mozgás, táplálkozás, tisztálkodás, baleset-megelőzés, életmód, no meg környezetünk védelme – e
témák szerepeltek azokon az egészségnapokon,
amelyeket november 18. és 20. között tartottak a
Batthyány sportiskolában.

ra, hanem a kreativitásra is
épültek: a gyerekek többek
közt ellenreklámot írtak, és
különleges szendvicseket készítettek.
Az egészséges hét sok jó
programot kínált, nagyon népszerű volt például a kézműves
Az osztályok más és más téAz egészséges héten nem- foglalkozás, azaz a „Hasznos
mát dolgoztak fel pedagógusa- csak a programok voltak kü- halom”: volt, aki otthon varáik és védőnőjük irányításával, lönlegesek, hanem az is, hogy zsolt tejesdobozból pénztárde voltak közös projektek is, három napon keresztül nem cát, mások az iskolában készímint a plakátkészítés, lehetett nyalánkságokat kapni tettek palackcápát vagy kukézműveskedés, és nem ma- a büfében, megízlelhettek vi- tyakonzerves dobozból ceruradhattak ki a programból a szont a gyerekek egyéb finom- zatartót.
sportversenyek sem: az alsó- ságokat, mint például a zöld
–
Nag yon
szeretek
sok játékos sorversenyen ve- tea, és volt mézkóstolós reggeli kézműveskedni, otthon legtélkedtek egymással, a
gyakrabban papírral
nagyok fociztak, kézidolgozom. A Hasznos
labdáztak, pénteken pehalom foglalkozáson újdig a két tagozat együtt
rahasznosítható anyapróbálta ki a Nippon
gokból készíthetünk
Zengo küzdősport-aekülönféle játékokat,
robikot.
karkötőket. Hatodikos
Az egészséges hét kövagyok, így aztán már
zel húszéves hagyotudom, melyek is ezek
mány az iskolában. Mint
az anyagok, ráadásul
Paulovits Monika pemi otthon is elkülönítve
dagógiai asszisztens, a
gyűjtjük a hulladékot –
rendezvény egyik szermondta az egyik kisvezője lapunknak el- Hasznos halmok. Vera, Kornélia és Dominika lány.
mondta, az egészséges újrahasznosítható hulladékokból készített
Bár az egészséges
életmód ugyan a tan- dísztárgyakat
hét csupán három naanyag része, és a gyerepig tartott, a hatása jókek birtokában is vannak az is. Vendégül látták más isko- val tovább fog, és megmaradalapvető
ismereteknek, lák diákjait is, hiszen a rendez- nak a gyerekek által készített
ugyanakkor a gyakorlatban vénysorozat hagyományosan plakátok, újrahasznosítható
nem mindig alkalmazzák azo- városi vetélkedővel zárult, anyagokból barkácsolt haszkat – ezeken a napokon viszont amin idén öt iskola egy-egy nálati és dísztárgyak is, hivan mód, idő a tudás elmélyíté- csapata vett részt. A játékos szen ezekből minden esztensére, egy-egy téma alapos verseny központjában az dőben kiállítást rendez a Batvizsgálatára, és a gyerekek egészséges élet(vitel) állt, és a thyány iskola.
feltehetik kérdéseiket is.
feladatok nem csupán a tudás
n ÁDÁM

Sikeres, örömteli munkát kívánunk!

Mikulások és krampuszok találkozója

December 4-én, 5-én és 6-án, 9 órától 14 óráig apró ajándékokkal
várjuk a gyerekeket a Főtéren, a Mindenki Karácsonyfájánál!
– Fidesz érdi szervezete

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ismét megrendezi
Diákgála elnevezésű programját
a Szepes Gyula Művelődési Központban
2015. november 30-án,
hétfőn 17 órai kezdettel.
A Diákgálán tanulóink
ének, zene, tánc, jelenet,
vers és próza, valamint
egyéb kategóriákban mutathatják meg tehetségüket.
Az előadásnak ugyanakkor a nagyközönség előtt
való bemutatkozáson túl –
nem titkolt – jótékonysági
szándéka az Érdi Gimnázium Alapítvány forrásainak
bővítése. Ez utóbbi cél érdekében az alapítvány kuratóriuma és iskolánk di-

ákönkormányzata támogatójegyet bocsát ki 1200
Ft értékben.
A felajánlott összegek a
szociális helyzetük miatt
rászoruló tanulókat támogatják.
A belépőjegyek ára: 500
Ft és vásárolható családi
jegy is 1000 Ft-ért, ami 3 fő
belépésére jogosít. A jegyek az osztályfőnököknél
és a helyszínen megvásárolhatók.
Amennyiben felkeltettük
érdeklődését, tisztelettel

várjuk rendezvényünkön
és támogatóink között.
Elérhetőségek: Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
2030 Érd, Széchenyi tér 1.
Telefon / fax: 06 23 365- 671
http://vmg-erd.hu/
http://vmg-erd.hu/videotar/
diakgala/
Érdi Gimnázium Alapítvány számlaszáma:
K&H
Rt.
1020 0926 22610724-00000000
Adószáma: 19177933-1-13
Diákönkormányzat Iskolavezetés
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Az Ifjúsági Önkormányzat is beszállt a költségekbe

Szalagavató bál a Gárdonyiban
Érettségi előtt álló diákjait ünnepelte múlt
pénteken a Gárdonyi iskola: november 20-án
ünnepélyesen feltűzték a végzős ötvenhét
tanuló ruhájára egy korszak lezárulását jelképező
szalagot. Tavaly óta ezt a rendezvényt már az Érd
Arénában tarthatják az iskolák.
Harmadszor tartott szalagavató ünnepséget az idős
Gárdonyi iskola fiatal gimnáziumi tagozata. Mint Pintérné Bernyó Piroska fogalmazott, a két végzős osz-

tály nagyon humoros, kötelességtudó és időnként szorgalmas gyerekekből áll; az
elmúlt időszakban ugyan a
szalagavató töltötte ki gondolataikat, idejüket, ám az

A várva várt pillanat. Szeptember óta gyakorolták a táncokat

ünnepség után megkezdődik az érettségire való felkészülés.
A délután köszöntőkkel indult: először az igazgatónő
üdvözölte a jelenlévőket és a
végzősöket, majd két érettségi előtt álló fiatal idézte fel
az elmúlt éveket. Az ünnepség szalagtűzéssel folytatódott, amit az osztályfőnökök
bonyolítottak le, egyenként
szólítva diákjaikat, akik ezt
követően felöltötték csodaszép ruháikat, és következhetett a hagyományos keringő, majd a meglepetéstáncok, amelyekkel tanáraikat,
szüleiket köszöntötték.
– Nagyon sokat készültünk erre a napra, szeptember eleje óta gyakoroltuk a
táncunkat. Eredeti ötleteket
is beleépítettünk, a koreográfia így nagyon jól tükrözi
az osztályunk mentalitását.
Inkább viccesek igyekeztünk lenni, semmint meghatóak – derült ki három gárdonyis diáklány, Zsófia, Laura és Petra beszámolójából. A lányok többi osztály-

Szárazjég és málnaszörp
Milyen a szárazjeges málnaszörp? Hogyan készíthetünk 3D-s minivetítőt DVD-tokból? Felfújódik-e szén-dioxiddal a szappanbuborék? Többek
közt ezekre a kérdésekre kaptak választ azok a
nyolcadikosok, akik részt vettek a Vörösmarty
gimnázium múlt pénteki fizikashow-ján.
A látványos kísérletekből
álló, a Fény évének jegyében
rendezett fizikashow a nyolcadikosok matematika-fizika tanulmányi versenyét
zárta az Érdi Vörösmarty
Mihály Gimnáziumban. Az
intézményben már hagyomány, hogy novemberben
nyílt napokat tartanak – biológia, kémia, történelem,
matematika-fizika komplex

tanulmányi versenyekkel,
laborbemutatóval, vetélkedővel, illetve fizikashow-val
egybekötve.
Bár a versenyeredmények
a felvételibe nem számítanak bele, az első négy-négy
helyezettnek az adott tárgyból nem kell szóbeli vizsgát
tennie a gimnáziumban.
Mint Szilasné Mészáros Judit iskolaigazgatótól meg-

EREDMÉNYEK
Biológia: 1. Vetési Gergely (Törökbálint, Zimándy), 2. Hankó
Hanna (Budaörs, Bleyer), 3. Lajos Zsuzsanna (Százhalombat
ta, 1. sz.), 4. Majnár József (Mány, Hársfadombi)
Kémia: 1. Sas Lőrinc (Budaörs, Bleyer), 2. Gothárd Barbara
(Érd, Bolyai), 3. Murgás Levente (Érd, Bolyai), 4. Feczkó Ágnes
(Érd, Marianum)
Matematika-fizika: 1. Járvás András (Százhalombatta, 1.
sz.), 2. Regőczi Péter (Érd, Bolyai), 3. Micskó Zsombor (Érd, Bo
lyai), 4. Feczkó Ágnes (Érd, Marianum)

tudtuk, a múlt pénteki matematika-fizika versenyen hetven érdi és környékbeli iskolákban tanuló diák vett
részt. Ők, valamint szüleik
és kísérő tanáraik voltak a
nézői – és közreműködői – a
megmérettetést követő látványos kísérleteknek, amelyeket a műeg yetem Pro
Progressio alapítványa által
kiírt pályázaton elnyert ös�szegből tudta finanszírozni
az iskola – csakúgy, mint a
biológia-kémia verseny utáni bemutatót.
– Célunk, hogy intézményünkben élményszerű tanítás folyjon; ezt kívánta elősegíteni 2010-es laborpályázatunk is. Tapasztalataink
szerint azok az általános iskolás gyerekek, akik e pályázatnak köszönhetően
hozzánk jártak laborgyakorlatra, az átlagosnál jobban megkedvelték a természettudományos tantárgyakat – hangsúlyozta Szilasné
Mészáros Judit.
A fizikashow-t Varga
Zsolt és Fülöp Péter tanár
urak rendezték és vezényelték le, a gimnázium tanulói

társukkal együtt reggel óta
az Arénában várták ezt a
pillanatot: nem unatkoztak,
hiszen a főpróbával, a smikés frizurakészítéssel eltelt
az egész délelőtt. Mint mondták, a nagy alkalomra a szü-
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Ifjúsági Önkormányzat 200–
200 ezer forinttal támogatta
a három érdi középiskola
végzőseinek terembérlését.
Ezt az összeget az osztályok
a meghívók árából szokták
kigazdálkodni, a fennmaradó összeg pedig az érettségizők kasszáját gyarapítja, hiszen ilyenkor igen jelentős
kiadásokkal számolhatnak
a szülők. Ebben a tanévben,
mint Pintérné Bernyó Piros-

Ötvenhét diák számára ebben a tanévben egy korszak lezárul
lőkön, nagyszülőkön kívül a
baráti kört is meghívták –
meg is telt két lelátó a közönséggel.
Az idei szalagavató lebonyolításában nagyon nagy
segítséget jelentett, hogy az

kától megtudtuk, az Ifjúsági
Önkormányzat támogatásának köszönhetően több bevétele marad az osztályoknak,
és 100–100 ezer forintot tudnak az év végi kiadásokra
fordítani.
n ÁDÁM KATALIN

segítségével és a versenyen
részt vevő diákok bevonásával, akik a látványos kísérletek magyarázatát is megtudhatták. A fizikashow nézői láthattak olyan kísérleteket is, amelyeket a tanórákon ritkán, és nem azért,
mert bonyolultak, hanem
mert a felhasznált anyagokhoz nehéz hozzájutni (ilyen

masabb így tanulni, mint a
könyvből. Az osztályommal
többször voltunk már laborgyakorlaton a VMG-ben, és
otthon is végeztem már pár
kísérletet: házi rakétát készítettem denaturált szeszből és PET-palackból –
mondta az egyik részt vevő
diák, a VMG-s felvételire készülő Zoltán.

Sokkal izgalmasabb így tanulni, mint a könyvből…
volt például a szárazjég).
A gimnázium tanárai emellett olyan kísérleteket is bemutattak, amelyeket a gyerekek saját maguk, otthon is
elvégezhetnek.
A versenyen részt vettek
olyan diákok is, akik már
megtapasztalták a kísérletezés örömét: – Sokkal izgal-

Bár a versenyfeladatok a
gyerekek elmondása szerint
elég nehezek voltak, a bő
órás fizikashow alatt már lazíthattak, sőt, még némi csemegéhez is jutottak, hiszen
csokoládé járt minden jó válaszért, és aki akart, belekóstolhatott a szárazjeges
málnaszörpbe is.
n Á. K.
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A világ legnagyobb tanórája
Fontos fogalmak, amelyeket gyakran hallani, ám a
gyerekek zöme nincs is tisztában a jelentésükkel,
pedig rajtuk múlik majd, mennyire lesz élhető
a környezetünk, hiszen belőlük lesznek azok a
felnőttek, akiknek nagy felelősségük lesz abban,
hogyan halad tovább ez a világ. Ezért csatlakozott
az érdi Bolyai iskola a Globális Célok kampányhoz.
Az ENSZ által indított
„Project Everyone” kampány 17 újonnan megfogalmazott globális célját szeret-

számolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és környezetünk

A lányok laptopon, a fiúk okostelefonon csatlakoztak a Világ leghosszabb órája projekthez
né megismertetni a Föld lakóival. A célok iránymutatásként szolgálnak, hogy 15
éven belül jelentős és mélyreható változások következzenek be, biztosítva a jelen
nemzedékek szükségleteit
anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő gyermekeinek
életét. A globális célok a
fenntartható fejlődést szolgálják és a társadalom kiemelt problémáira kívánnak
megoldást nyújtani, többek
között a mélyszegénység fel-

védelmével. Ezen célkitűzésekhez kapcsolódóan, szep
tember végén került világszerte megrendezésre a „Világ legnagyobb tanórája”,
egy olyan globális oktatási
projekt, amelyhez számos
ország csatlakozott, köztük
Magyarország is.
– Tulajdonképpen Kőművesné Sági Erzsébet pedagógusnak köszönhető, hogy
a Bolyai iskola is bekapcsolódott az Okos Iskola programba, mert ő figyelt fel erre

Klímavoks Érdről – Ökopro

a felhívásra – nyilatkozta
lapunknak Sarkadiné Vin
cze Tünde földrajztanár. –
Úgy láttuk, érdemes csatlakoznunk, mert érdekes a
tananyag és számos kiegészítéssel, kisfilmmel, tanári
kézikönyvvel is segítik a pedagógusok munkáját. De főként a gyerekek érdekében
tarjuk hasznosnak, mert ők
nap mint nap hallanak a globális felmelegedésről, klímaváltozásról, fenntartható
fejlődésről, de sokszor nincsenek tisztában ezekkel a
fogalmakkal, és azt sem értik, miért beszélnek erről
olyan sokat a felnőttek. Ennek a programnak az is célja, hogy ezeket a fogalmakat
megmagyarázza, tisztába
tegye a gyermekek fejében,
valamint, hogy rávilágítson:
vajon mit tehetünk mi, hogy
a szegénység, az ember
energiaéhsége, az erdőirtások, a levegő és a föld szen�nyezése csökkenjen – tette
hozzá a tanárnő.
A projekt egy három részből álló, virtuális vetélkedő,
melyen az iskolák háromfős
diákcsapatai úgy vesznek
részt, hogy azonos napon,
azonos időben lehet csak belépni programba és megoldani a feladatokat. November
11-én, a világ minden iskolájában ugyanabban az időpontban, 12-től 13 óráig tartott a verseny második fordulója, amely sporttal kapcsolatos feladatokat tartalmazott.
A harmadik forduló decemberben lesz.
n B. E.

mára egy-egy hétig tart.
Nekik az iskola udvarát, a
sportterületet és az intézmény épületének zöld területét kell átfésülniük és a
szeméttől megszabadítaniuk A takarítást az osztály
maga szervezi meg, ami
heti 1–2 alkalommal jelent
plusz elfoglaltságot a diákok számára. Az elvégzett
munkát végül a diákönkormányzat leigazolja, majd az
adott osztálynak meghatározott pontszám jár érte.
Értékelik a szervezettséget, a hatékonyságot és a
rendszerességet, no meg
persze a végeredményt.
Természetesen, ami a környezetvédelmet illeti, nemcsak ez tartozik bele a diá-

Adventi koszorú leselejtezett térképekből, karácsonyfafüggő újságpapírcsíkokból, ajtódísz falevelekből – többek
közt ez várta múlt szombaton a
gyerekeket és szüleiket a Magyar Földrajzi Múzeum tetőterében rendezett öko kézműves
műhelyben és -játszótéren.
– Programunk keretében
azt kívántuk bemutatni a gyerekeknek, hogy hulladékból,
termésekből nagyon szép díszeket, ajándékokat varázsolhatunk a közeledő ünnepre,
emellett játékos formában szerezhettek információkat a környezetvédelem, az energiatakarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás témakörében. Rendezvényünk célja az volt, hogy segítsük a környezettudatos szemléletmód kialakítását – mondta
lapunknak Mácsai Anetta
múzeumpedagógus, igazgatóhelyettes, hozzátéve: a családi
nap résztvevői a helyszínen
regisztrálhattak és leadhatták klímavoksukat az Élő bolygónk honlapon.

–
Nag yon
szeretek
kézműveskedni, otthon is
gyártok mindenfélét. A környezetet pedig azzal védem,
hogy nem dobom el a szemetet.
A Bolyai iskolába járok, ott
rendszeresek a szemétszedő
akciók, az iskola környékét
tisztítjuk meg – mesélte az ötödikes Vivi. Szerinte a környezetszennyezés ellen azzal is
lehetne tenni, ha kevesebbet
járnánk autóval, és úgy látja:
nekünk, hétköznapi embereknek kell tennünk azért, hogy
megóvjuk a bolygót.
Ehhez a törekvéshez a múzeum azzal is igyekezett hozzájárulni, hogy a látogatókat
egy-egy csertölgycsemetével
is megajándékozták, így emlékezve az egykor összefüggő
érdi tölgyesekre, a Hamzabégi
erdőre.
Az érdi ökoprogramok keretében szintén a múzeum adott
otthont annak a kiállításnak,
amelynek célja a fenntartható
fejlődés ösvényének felkutatása és bemutatása. A tárlat
megnyitója és megtekintése

Pingvin Pityu a Telekiben

Fogadj örökbe egy területet!
Mivel a Bolyai ökoiskola,
a pedagógusok azt szeretnék, ha a diákok minél közelebb kerülnének a természethez, mert így a „fenntartható fejlődés”, amit oly
sokszor hallanak mostanában, a hozzá kapcsolódó
programokkal a gyakorlatban tárja eléjük, mit értenek ez alatt a felnőttek.
Mindenki azt szeretné,
hogy az iskola természetes
környezete sokáig olyan
maradna, mint most, ezért
óvni, védeni kell a fákat és a
füves területeket. Ennek érdekében kapcsolódott a Bolyai iskola a „Fogadj örökbe
egy területet!” akcióhoz. Az
„örökbefogadás” tulajdonképpen minden osztály szá-

A múzeum tetőtere egy délutánra ökojátszótérré alakult

kok közösségi munkájába,
hanem például a papírgyűjtés is, amelyben külön versenyt hirdetnek. Megéri minél ügyesebbnek lenni, mert
az első helyen végző osztály, amelyik a legtöbb papírt gyűjti, tortát kap ajándékba! Az Érdi Ifjúsági Önkormányzat legutóbbi sajtótájékoztatóján bejelentette,
hogy költségvetésükből támogatni kívánják az
ökoiskolák „Fogadj örökbe
egy területet” akcióit. A jövőben ők szerzik be és osztják szét az érdi ökoisko
lákban a takarításhoz
szükséges eszközöket: a
kesztyűket és a hulladékzsákokat.
n B.E,

A Teleki iskolába látogatott hétfőn a Föld napja-rendezvényekről jól
ismert Pingvin Pityu. A környezettudatos életmódot népszerűsítő
pingvin megálmodója és megszemélyesítője Makai Ferenc, az ÖTHÉT egyesület elnöke, aki lapunknak elmondta: szeretnének Érden
és környékén mintegy húsz óvodába és tíz iskolába eljutni programjukkal, hogy a gyerekek játékos formában megismerkedhessenek a
fenntartható fejlődés lényegével, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a
tudatos vásárlással és energiafelhasználással, illetve a komposztálással.
n Á.K.

élő érd

ÉRDI ÚJSÁG

ogramok a múzeumban
előtt dr. Kubassek János múzeumigazgató mondott köszöntőt, majd az ökoiskolák
tanulói számára meghirdetett
hulladékszobor-készítő verseny, valamint a Virágzó kertváros fotópályázat eredményhirdetésére került sor.
– Meggyőződhettünk róla,
mennyi lehetőség rejlik a gyermekek képzelőerejében, men�nyi gondolat és elképzelés van
bennük, amelyek a felnőttek
számára is iránymutatóak lehet – fogalmazott dr. Kubassek
János, majd dr. Bács István
alpolgármester átadta a Virágzó Kertváros legjobb alkotásaiért, valamint a legötletesebb
hulladékszobrokért járó díjakat. Tomka Lilla diákpolgármester az Ifjúsági Önkormányzat, Németh Antal pedig a
Kertbarátkör különdíját nyújtotta át egy-egy pályázónak.
Ezt követően Kump Edina
környezetkutató részletes tárlatvezetést tartott. Mint megtudtuk, a csak egyszerire tervezett tárlat végül ötszáz alkalommal került már bemutatásra, még Brüsszelbe is eljutott.
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Szemétszobrok és hulladékdivat a Telekiben

Metálcsaj és telefonkönyvblúz

A Virágzó kertváros fotópályázat győztesei: I. Pető
Zsófia, II. Ács Kata, III. Major
Gábor Sándor; Az Ifjúsági Ön
kormányzat különdíjasa: Ritz
Dorina, a Kertbarátkör külön
díjasa: Kunfalvi Viktor.
A hulladékszobor-készítő
verseny helyezettjei: egyé
niben I. Fekete Bernadett, II.
Polcz Tibor, III. Rátkai Noémi.
Csoportos helyezések: I.
Ökoház (Teleki, 2. a.), II. Óceá
nok szennyezése (Érdligeti 1.
a.), III. Homokóra (Teleki 3. a.).

Fonalnyalóka- és angyal,
palacktalpdísz és számtalan
ötletes apróság készült november 20-án a Teleki iskolában,
egyrészt az advent, másrészt
az újrahasznosítás jegyében.
Az ökoiskola ezen a délutánon
egy különleges divatbemutatót
is szervezett, ahol a ruhák
mind hulladékból készültek, és
kiállítást rendeztek szemétből
kreált szobrokból is.
Ki hinné, hogy nejlonzsákból, újságpapírból, kupakból
és egyéb hulladékból némi fantázia hozzáadásával igen csinos alkalmi ruhák készíthetők? Hogy hogyan, azt a Teleki
iskola tanulói mutatták be társaiknak, no meg az érdeklődő
tanároknak, szülőknek egy
múlt pénteki különleges divatbemutatón, amelyen minden
osztályból fellépett egy-egy
nejlonzsákba vagy épp telefonkönyvbe, újságpapírba öltöztetett diák.
– Iskolánk rendszeresen
szervez ökoprogramokat, és a
környezettudatos szemléletmód része a mindennapjainknak is, beépül az életünkbe. A
pénteki rendezvényre örömmel készültek a gyerekek: hulladékokból alkottak ruhákat
vagy éppen szobrokat. A hangsúly az újrahasznosításon volt
– mondta lapunknak Soly
mossy Szilvia tanítónő, az iskolai ökocsoport vezetője.
Mint Nonn Ilona tanárnő, a
múlt pénteki rendezvény szervezője és ötletgazdája elmondta, ezek a rendezvények a környezetvédelem mellett arra is

Három fontos elemet emel ki
világunkból: a tudást, a túlnépesedést és a túlélést. Mint
mondta, fontos tisztában lennünk azzal, milyen hatással
van az ember a természetre.
Minden ember nyomot hagy a
Földön azzal, hogy megtermeli
az élete fenntartásához szükséges javakat, és hulladékot
hagy hátra, ezt méri az ökológiai lábnyom, amit jelentősen
csökkenteni szükséges.
n ÁDÁM KATALIN - BÁLINT EDIT

A gyermekek képzelőereje a felnőttek számára is iránymutató lehet

Ökodivat, újrahasznosítható hulladékból készült ruhákból
jók, hogy kupakból, fonálból,
ezer apróságból – zömmel hulladékból – a gyerekeket saját
készítésű dísztárgyak, ajándékok készítésére ösztönözze. –
Legyen benne munka, szeretet, idő és persze újrahasznosított anyagok: ez volt a foglalkozás, és persze az ajándék lényege – hangsúlyozta a tanárnő.
A másik látványosság a hulladékszobor-kiállítás volt: a
harmadikosok például „metálcsajt” készítettek konzervdo-

bozokból, mint mondták, nagyon jól szórakoztak munka
közben. A legaprólékosabb alkotás talán Magyarország
domborzati térképe volt, ami
hungarocell alapra, korongba
tekert papírcsíkokból készült,
és az iskola minden tanulója
részt vett benne (lásd 3. oldal).
Ami pedig a hulladékszobrok
utóéletét illeti, a legjobb műveket a Földrajzi Múzeumba költöztette az iskola, hogy az ott
zajló kiállításon csodálhassák
meg az érdeklődők.
n Á. K.

Érdi lépések Párizsban
Mozdulj a klímáért! címmel rendezett klímavédelmi kampányt a
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség és a Reflex Környe
zetvédő Egyesület, egy nemzetközi kezdeményezéshez csatla
kozva. Hetvenhárom hazai iskola – köztük a Teleki – vett részt az
október 5–9. között zajló akcióhétben, amelynek során a gyere
kek és családjaik zöld lépéseket – mérföldeket – gyűjthettek
minden olyan alkalommal, amikor környezetbarát módon men
tek iskolába és munkába. A virtuális klímatúra a párizsi klímakon
ferencián ér véget: az Európai Klímaszövetség képviselői átadják
a gyerekek által összegyűjtött mérföldeket a politikusoknak.

285101

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

S.O.S. Szerviz
www.minigsm.hu

iphone (garancián túli szerviz) és
Samsungra szakosodott szerviz.

További üzleteink:
Campona (vasárnap nyitva)
Diósd – interspar
aréna Pláza
301311

Különleges élményben lehetett részük múlt szerdán a Gárdonyi iskola diákjainak: az épület aulájában egy felfújható csillagvizsgálóban
ismerkedhettek meg naprendszerünk bolygóival. A hatalmas félgömbben egymást követték az osztályok egy-egy tanóra erejéig –
nagy élmény volt ez a diákoknak, hiszen legtöbbjük még sosem járt
planetáriumban. A Partiscum Csillagászati Egyesület hordozható, 5
méter magas, ötven fő befogadására alkalmas digitális
mobilplanetáriumában csillagászati és űrkutatási ismeretekkel gazdagodtak a gyerekek.
n Á. K.

NÉGY ÉVSZAK
Érd, Budai út 22. • Nyitva tartás: H-P 8-18, Szo 8-13

atun k:
Mikul ás és k ar ácso nyi a jánl(70
Ft-tól),
Dekorációk, mikulászacskók (20 Ft-tól), ajándéktárgyak
csomagolóanyagok (200x70 cm 160 Ft), dísztasakok, stb. hihetetlenül olcsón!

-10%

A hirdetés felmutatásával 10% kedvezményt kap a kedves vásárló.
Egy vásárlás alkalmával egy kupon váltható be.
Készpénzre nem váltható. Beváltási időszak: 2015.12.20-ig.

Várjuk kedves vásárlóinkat egyre bővülő választékkal!

292350

nyitva tartás:
H-P: 900-1800 • Szo: 900-1200
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Örömet szereztünk a hazai szurkolóknak – Csepel FC–Érdi VSE 2–0

Gyenge játék a szezonzárón
A kiesési zónában helyet foglaló Csepel FC otthonába látogatott az Érdi VSE, amely győzelem
esetén az NB III Nyugati csoportjának hatodik
helyére is előre léphetett volna.
Az érdieket elkísérő szurkolók joggal bíztak abban,
hogy ez kellő motivációt jelent a játékosoknak és így
Csepel FC–Érdi VSE 2–0 (0–0)
Csepel, 150 néző
Vezette: Szommer (Kovács L., Garai P.)
Csepel FC: Botlik – Sztankó,
Schleinig, Haraszkó, Teplán – Simon
Krisztián, Szabó Ádám, Horváth
Ádám, (Rácz, 42. perc), Balogh Zoltán (Szikes, 68. p.) – Herbály, Juhász
László (Berkes, 88. p.)
Vezetőedző: Balogh István
Érdi VSE: Kertész – Ebedli (Király M.,
60. p.), Csiszár, Hegedűs, Cservenka
– Kovács Béla (Skita, 75. p.), Kónya
B., Csizmadia – Balázsovics, Gyurácz
B., Kelemen (Palásthy, 60. p.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Haraszkó 59. p., Berkes 90. p.

Élen a sakkcsapat
A Pest megyei sakkbajnokság Szuper csoportjában az
Érdi VSE együttese a második fordulóban Biatorbágyon
vendégszerepelt. A mérkőzés
esélyesei a hazaiak voltak és
ők kezdtek jobban. Kétórás
küzdelem után azonban az
érdi sakkozók kiegyenlítették hátrányukat, majd a vezetést is megszerezték. A játszmák váltakozó sikerrel dőltek
el, de a vendégek előnye tovább nőtt és 3 pont különbséggel alakult ki a végeredmény:
Biatorbágy–Érdi VSE 3,5-6,5.
Az érdiek győzelméhez
Holtság István, Varga József,
Konrád Zoltán, Czipp János, Szilágyi Sámuel és az
ifjúsági Pálinkás Lőrinc 1-1
ponttal, Horváth Kálmán 0,5
ponttal járult hozzá. A bajnokság állása: 1. Érdi VSE 4 pont
14-6, 2. Dunaharaszti 4 pont
12,5-7,5, 3. Páty 2 pont 11-9, 4.
Fót 2 pont 10-10, 5. Vác 2 pont
6-4, 6. Veresegyház 1 pont
9-11, 7. Gyömrő 1 pont 7,5-12,5,
8. Biatorbágy 0 pont 6,5-13,5,
9. Szentendre 0 pont 3,5-6,5
Továbbra is várjuk a sakkozást kedvelőket vasárnaponként az Ercsi úti sporttelepen 10.30–14.00 óra között.
n HJ

győzelemmel zárják az őszi
szezont, ám ez nem jött ös�sze, miután a csepeliek 2–0ra nyertek.
Érdi támadások vezették
be az első félidőt, az első lehetőség is a vendégek előtt adódott, de Gyurácz Bálint beadását Csizmadia a kapu
mellé fejelte. Az egész első
félidőben az érdiek irányították a játékot, a hazaiak játékában nem volt benne a gólszerzés lehetősége sem. Az
Érdi VSE nagy mezőnyfölényben játszott, de támadásai rendre lesen akadtak el.
Fél óra elteltével adódott a
vendégek legnagyobb helyzete, amikor Gyurácz Bálint lépett ki a védők vonalából, lövését azonban a hazai kapus,
Botlik bravúrral tolta szögletre. Az első játékrész utolsó
perceire felébredt a hazai
csapat, s egymás után vezet-

te támadásait, Kertész kétszer is bravúrral hárított,
megmentve kapuját a góltól.
A fordulás után a csepeliek
voltak veszélyesebbek, de
Kertész ott folytatta, ahol abbahagyta, remekül védett. A
hazaiak feladták az első félidőben mutatott óvatos játékukat és bátor támadójátékot
játszottak, amelynek meg is
lett az eredménye. Egy szöglet után Haraszkó rosszul találta el a labdát, ami annyira
meglepett mindenkit az érdi
védelemben, hogy csak nézték, ahogy a labda a kapuba

Továbbjutás a serdülőknél
Csoportmásodikként
jutott a középszakaszba a Delta RSE Érd a
röplabda országos serdülőbajnokságban.
A Szalayné Sebők Éva országos serdülő bajnokság
második fordulóját rendezték az elmúlt hétvégén Budapesten. A TF csarnokában az Újpest ellen kezdett
az érdi csapat, amely jó játéka ellenére 3:0 arányban
alulmaradt. Ezt követte a
Tatabánya elleni csata. Az
első fordulóban elért eredménnyel ellentétben ezúttal
a Komárom-Esztergom megyeiek nyertek 3:2-re. A to-

vánszorog. Pár perc múlva
akár jöhetett volna az érdi válasz, amikor egy szöglet után
több érdi is gólhelyzetbe került, végül Csizmadia lőtt közelről a kapuba, de már lesen
volt… A következő lehetőség
ismét a házi gólkirály, Csizmadia előtt adódott, egy hazai
védőt kicselezve egyedül állt
a kapussal szemben, de erőtlen lövését könnyen hárította
Botlik. Néhány perccel később Palásthy előtt nyílt
egyenlítési lehetőség, de ros�szul vette át a labdát, majd
senkitől sem zavartatva ő is a

Mestermérleg
Balogh István (Csepel
FC): Az őszi utolsó mérkő
zésen mindent kiadtunk
magunkból, amire képe
sek vagyunk. Kicsi szeren
cse is kellett, de megérde
melten nyertünk.
Limperger Zsolt (Érdi
VSE): Télen mindenkép
pen rendezni kell a sorain
kat, ha eredményesebbek
akarunk lenni. Ez a játék
nem megengedhető, amit
most láttunk.
kapusba lőtte. A kimaradt lehetőségek megbosszulták
magukat a 90. percben, amikor Hegedűs az alapvonalnál
nem rúgta ki a labdát a hazaiak támadója elől, aki aztán a
játékszert megszerezve középre adott és az üresen érkező Berkes a hálóba lőtt.
Az érdi csapat játékosai és
vezetői elgondolkodhatnak
azon, mi volt az oka, hogy az
utolsó négy fordulóban csak
egy győzelmet ért el az Érdi
VSE, azt is a kiesés ellen menekülő Csornai SE ellen, s ez
alatt csak két gólt szerzett.
A vereség ellenére az Érdi
VSE megőrizte kilencedik
helyét az NB III Nyugati csoportjában.
n HARMAT JENŐ

Jól szurkoltak!

vábbjutás múlt az utolsó
érdi érdekeltségű mérkőzésen, amelyen nem okoztak
csalódást Dömötör-Mátrai
Beáta tanítványai: 3:0-ra
győztek és bekerültek az ország legjobb tizenöt együttese közé.
Szombaton két érdi csapat
vett részt kismini korosztályú (2004–2005-ös születésűek) versenyen. Az „A” team
ezüstérmes lett, a „B” pedig
hatodik helyen zárt.
Az U18-as bajnokság soros játéknapján Szigetszentmiklóson léptek pályára a
deltás röplabdázók, november elején. A hazaiak ellen
3:1-re, míg a Tatabányával
szemben 3:2-re nyertek.

Az európai párosok közül második, összesítésben negyedik helyen
végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem cheerleader csapatának két edzője, Miklós Mátyás és az érdi Kovácsik Rita, aki egyben az
Érdi Torna Club cheerleader szakosztályának vezetője, edzője is.
A párizsi Disneylandben megrendezett European Openen páros
stunt kategóriában negyedik helyezett magyar páros ezzel az eredménnyel kvalfikálta magát a jövő évi, Orlandóban rendezett USA All
Star Championshipre, ahol a cheerleading nagyágyúi előtt mutathatják be szurkolói tudásukat.
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Öt nap alatt három mérkőzést játszott az Érd – könnyedén vették az akadályokat

A legjobb tizenhat között
Megkezdte szereplését a nemzetközi porondon
az Érd női kézilabdacsapata, amely a horvát ZRK
Umag csapatát 67–42-es összesítéssel, kettős
győzelemmel búcsúztatta, az NB I utolsó őszi
bajnokiján azonban Szabó Edináék hazai pályán
buktak rangadót.

Érd–Siófok
Kiélezett, izgalmas mérkőzésen maradt alul egy góllal a
Siófok KC elleni rangadón az
Érd az NB I 11. fordulójában,
miután a vendégek 25–24-re
nyertek. Már-már az érdiek
védjegyévé vált, hogy rosszul
kezdik a meccset – most is. A
Balaton-partiak többször is

elléptek, ám az érdiek mindannyiszor visszajöttek. Az
első félidőben szerzett tizenöt
érdi gólt nyolc játékos hozta
össze, ami azt mutatja, hogy
kezd egyben lenni a csapat. A
fordulás után a 36. és 41. perc
között nem szerzett, de kapott
négy gólt az Érd, viszont az
ötperces hazai gólcsendet tízperces siófoki kimaradás kö-

Mestermérleg
Szabó Edina (Az Érd vezetőedzője): – Egy nagyon szimpati
kus ellenfél volt, sok sikert kívánunk nekik, örülünk a to
vábbjutásnak. A papírforma az volt, hogy az Érd egy sokkal
erősebb csapat és ez így is lett. Az Érd egy profi csapat, az
Umag pedig egy jó kézilabda-kultúrával rendelkező horvát
csapat, de ez nem ugyanaz a szint.
Dragan Rajics (A ZRK Umag vezetőedzője): – A párharc már
az első mérkőzésen eldőlt. Minden elismerésünk az Érdnek,
a fair play szellemében játszottak. Egy amatőr csapat va
gyunk, van, aki iskolába jár, van, aki dolgozik, míg az Érd egy
profi csapat, jó játékosokkal.

KEK, 3. forduló, 1. mérkőzés
ZRK UMAG (horvát)–ÉRD 24–36 (11–20)
Érd Aréna, 800 néző. V: Jorum, Kleven (norvégok)
UMAG: Pavic – Mataija 1, VIDOVIC 8, Imamovic 2, GASIC 5,
Jajcevic 6, Nushi 2 (1). Csere: Pratljacic (kapus), Sito, Kovac,
Spoljaric. Edző: Dragan Rajic
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 12, M. González 1, Barján 2,
Kisfaludy 1, KLIVINYI 6, Fekete B. 2. Csere: Győri, Gridnyeva
(kapusok), SIGNATÉ 5, Bernát 1, Gulyás 2, Havronyina 2, Ta
kács K. 2, Szabó L., Vajda. Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása: 2. perc: 3–1. 12. p.: 6–6. 19. p.:
7–12. 23. p.: 8–15. 35. p.: 13–22. 42. p.: 17–23. 53. p.: 22–33
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 1/0

KEK, 3. forduló, 2. mérkőzés
ÉRD–ZRK UMAG (horvát) 31–18 (10–8)
ÉRD: Janurik – Fekete B., Signaté 1, BARJÁN 4, KISFALUDY 4,
Havronyina 4, Krpezs-Slezák 1. Csere: GYŐRI (kapus), Szabó
L. 2 (2), Bernát 1, M. González 3, Vajda 2, KLIVINYI 4, Takács K.
2, Gulyás 3. Edző: Szabó Edina
ZRK Umag: Pavic – Nushi 1, Kovac, Imamovic 3, GASIC 4,
Vidovic 2, MATAIJA 4.
Csere: Pratljacic (kapus), Cancar 1, Sito, Spoljaric 2, Bunic,
Selar, Renic 1. Edző: Dragan Rajics
Érd Aréna, 700 néző. V: Jorum, Kleven (norvégok).
Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–1. 12. p.: 4–5. 17. p.:
7–5. 23. p.: 9–8. 38. p.: 15–10. 49. p.: 23–14. 58. p.: 30–17.
Kiállítások: 2, ill. 4 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. –
Továbbjutott az Érd, kettős győzelemmel, 67–42-es összesí
téssel

vette, amivel újból egyenlítettek Klivinyi Kingáék, de a
vezetést és a kezdeményezést
már nem tudták megszerezni.
A hajrára érkezve kettővel ismét meglépett a Balaton-parti
csapat, de az utolsó percben
Katarina Krpezs-Slezák
egyenlíteni tudott. A vendégek utolsó támadása előtt
Christian Dalmose időt kért,
s mindent egy lapra feltéve hét
mezőnyjátékossal jött vissza
a pályára. Ennek – az érdiek
kárára – meg is lett az eredménye, mert Michaela
Hrbková betörésből szerzett
góljával eldőlt a mérkőzés, így
a Balaton-partiak telelnek a
dobogó legalsó fokán.
„Nagyon sajnálom, hogy kikaptunk, mert küzdött a csapat, de sok technikai hibát
vétettünk eladott labdákból,
ki nem kényszerített hibákból, és ezt nem bírtuk el” –
mondta a védekezésben remeklő, támadásban nagyot
harcoló Kisfaludy Anett, aki
két gólja mellett három hétméterest harcolt ki, majd hozzátette azt is, hogy mérges magára, de nem azért, mert az
utolsó helyzetet elrontotta,
hanem azért, mert védekezésben keményebben kellett volna odaállnia.
Az Érd legközelebb tétmeccsen – a Magyar Kézilabda Szövetség kiírása szerint
– csak január 3-án, az Ipress
Center-Vác otthonában lép pályára, a következő hazai bajnoki mérkőzését pedig január
10-én játssza az Érd a Békéscsaba ellen.

ZRK Umag–Érd
Igen hamar, már húsz perc
játék után eldöntötte a Kupagyőztesek Európa Kupájának
harmadik fordulójában rendezett Érd–Umag párharcot
Szabó Edina csapata, amely
éppen annyit adott ki magából, mint amennyi szükséges
volt a továbbjutás idő előtti
biztosításához: 36–24-re
győztek.
Miután a horvát gárda feladta pályaválasztói jogát,
mindkét találkozónak az Érd
Aréna adott otthont. A félprofi
horvátok ötletesen, energiától
duzzadva kezdték a párharcot, így tizennégy percig, 7–6os vezetésükig igen jól tartották magukat, ám ezután
Dragan Rajics lányainál
megállt a tudomány, s az első
félidőben már kilenc gólig jutó
Katarina Krpezs-Slezák ve-

zérletével 20–11-re lépett meg
az Érd. A második félidőben
Szabó Edina a legkülönfélébb
felállásokban variálta az érdiek felállását, akik azonban tíz
perc után már egymásra találtak, és igen hamar eldöntötték a párharcot.
„Komolyan vettük a mec�cset, mert a Siófok elleni találkozó után sokkal jobban kellett játszanunk. Nem volt lenyűgöző a játékunk, de mindenképp elég ahhoz, hogy a
visszavágón ne legyen problémánk. Csak koncentrálnunk
kell” – mondta az első mérkőzést követően az érdi jobbszélső, Katarina KrpezsSlezák.

Érd–ZRK Umag
Már vasárnap le is játszották a KEK visszavágóját, szintén az Érd Arénában, ahol
Szabó Edina folytatta az első
mérkőzés második félidejében elkezdett kísérletezést.
Mariama Signaté átlövő helyett irányítót, Barján Bianka irányító helyett átlövőt játszott. Az ilyen edzői húzások
viszonylag jól sültek el, pedig
4–2-es érdi vezetés után az
Umag fordítani is tudott, köszönhetően három kapufának, két rossz átadásnak és
egy technikai hibának. Ám
ezt két remek Kisfaludy-gól
követte, s az Érd a félidőig
megtartotta kétgólos előnyét,
majd a második játékrészben
hat „friss”, addig még a második meccsen pályára sem lépő

játékos folytatta a menetelést,
csak az imént említett Kisfaludy maradt a pályán. A
Klivinyi Kinga által vezérelt
második félidei csapat megtáltosodott, s az első harminc
perc alatt szerzett tíz gól mellé több mint duplaennyit szórtak, s a második mérkőzést –
Győri Barbara remek védései miatt is – tizenhárom góllal, 31–18-ra nyertek a tisztesen helytálló, ám az érdieknél
jóval szerényebb képességű
Umag ellen, amelyet 67–42-es
összesítéssel ejtettek ki.
„A második félidőre összeszedtük magunkat, pontosítottunk, így ismét sok góllal
sikerült nyernünk” – értékelt
elégedetten Kisfaludy.
n DOMONKOS BÁLINT

Mestermérleg
Szabó Edina: – Nagyon
gyenge első félidőt pro
dukált a csapatom. Bár
mennyire is küzdöttek a
második félidőben, nem
tudták visszahozni a hát
rányt. Küzdelmes, jó mér
kőzés volt.
Christian Dalmose: – Ti
zenöt tizenötös első félidő
után jól kezdtük a máso
dik félidőt, annak ellenére,
hogy megvolt az esélyünk
az előny növelésére, a já
tékvezetők és Aguilar hi
báiból nem tudtuk ezt
megtenni. Örülök a két
nagyon fontos pontnak.

NB I. 11. forduló
ÉRD–SIÓFOK KC 24–25 (15–15)
Érd Aréna, 1100 néző. V: Kékes Cs., Kékes P.
ÉRD: JANURIK – Fekete B. 2, SIGNATÉ 4, Klivinyi 3, Kisfaludy
2, M. González 1, Krpezs-Slezák 5. Csere: Gridnyeva, (kapus),
Havronyina 4, Barján 2, Szabó L. 1 (1), Gulyás. Edző: Szabó
Edina
SIÓFOK: SZALAMAHA – El-Gaui 1, HRBKOVÁ 5, Aguilar 2,
Piedade, ORBÁN ANNAMÁRIA 9 (2), ERDŐSI 5.
Csere: Pastrovics (kapus), Németh Cs. 1, Such 2, Nyikitina,
Petersen, Deáki. Edző: Christian Dalmose
Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–2. 12. p.: 6–6. 17.
p.: 7–10. 26. p.: 12–12. 36. p.:18–18. 41. p.: 18–22. 51. p.: 22–
22. 58. p.: 24–24
Kiállítások: 2, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/1, ill. 2/2
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Érdi Újság
egi 7 nap

Lapozzon bele az Érdi Újságba
hétről-hétre a facebookon is!

ZalaegersZ

is
abilitációs központ
Szálloda és sport-reh
a melletti területen
épülhet az Érd Arén
Most jött össze

Gazdikereső

12. szám
XXV. évfolyam,
2015. április 1.
Város
Érd Megyei Jogú
nak
Önkormányzatá
ingyenes hetilapja

n az érdi lányok
a Magyar azKupába
ek érmetközött
ÉRD. 20–21. oldal
szerepelhetett
Először szerezt
legjobb négy együttes
először: a

Konyhakertek
kerestetnek

az ottÉrd is csatlakozott
ást
kertgazdálkod
honi
Karcagról
népszerűsítő,
progindított országos
keretéramhoz, amelynek
legben Magyarország t díszebb konyhakertjei
jazzák majd.

n 3. oldal

Új háziorvosi
rendelők
rendelő
Három háziorvosi
új helyre,
költözhet majd
ető a
ha egy magánbefekt alatti
szám
Felső utca 43.
az
ingatlanon megépíti elláegészségház funkciót
tó épületet.

facebook.com/erdiujsag

n 6–7. oldal

Felújítások
kezdődnek
az iskolákban

koncepció került
is egyedülálló fejlesztési
tárt tervekkel egyetvilágviszonylatban
arról, hogy az elé
országos, de talán
elvi döntést hozott
fogalmazott –,
A plénum egyhangú
– ahogy a tervező
március 26-ai ülésén.
Egy rendkívül látványos
az érdi közgyűlés
a képviselők asztalára (Cikkünk a 4–5. oldalon.)
azokat.
ért és támogatja

energetikai
Három iskola
kezdődhet
korszerűsítése
a KEOP
meg a napokban
keretében,
5.6.0 program
milliós formintegy 500
rásból.
oldal
n 14.

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Érdi Újság

Új címünk:
1.
2030 Érd, Felső u.
telefonszámunk:
06-23-520-117
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Az Érdi Újság
szerkesztősége
2015. április 1-jétől
új helyen, megújult
környezetben
.
várja partnereit
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Kedves
Olvasóink!

Bodó Gábor
or
www.palatetok.hu

+36-30/2277- 082

Tia barátságos, 4 év körüli,
közepes termetű szuka. Érden
azonosító nélkül találták,
szőre kissé elhanyagolt. Eredeti gazdája nem jelentkezett, így ivartalanítás után új
családra vár.

Picur 1 éves, kedves, kissé félénk, kistestű szuka kutyus.
Megtalálásakor nem bízott az
emberekben, megrémült a simogatástól, de már sokkal
barátkozóbb. Ivartalanítás
után vihető el.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sorsú
állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. Arra biztatunk minden kedves
gazdijelöltet, válasszon magának olyan kedvencet, akinek
befogadásával még egy életnek
ad lehetőséget, hiszen a helyére
újabb rászoruló kerülhet. Ha
örökbe fogadná Tiát vagy
Picurt, vegye fel a kapcsolatot
az Alapítvány munkatársaival.
Telefon: 06-30-276-6071 vagy
06 -30 -910 - 6987,
E-mail:
siriusalapitvany@gmail.com. A
többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.siriusalapitvany.
hu weboldalon. Sirius Állat- és
Természetvédelmi Alapítvány,
Érd. Adószám: 18707379-1-13,
Bankszámlaszám: 1040313649534949-49521015

www.facebook.com/palatetok

MUNKALEHETŐSÉG

Pára Príma

szakképzett vagy
gyakorlattal rendelkezdő
pékeket keresünk, valamint
szakképzett henteseket.

Konyhabútor Készítése
301245

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

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés, jó munkakörülmények,
előrelépési lehetőség.

Megváltozott Munkaképességű munkavállalók jelentkezését IS várjuk!
Jelentkezzen a 06-20/366-39-93-as telefonszámon, munkaidőben 8–16 óra között, vagy
a megpályázott munka megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre is.

Magyarország egyik vezető médiapiaci vállalata
részére keresünk munkatársat

301459

301244

Jelentkezni lehet:

ÉRTÉKESÍTÉSI/
ÜGYFÉLKAPCSOLATI
MANAGER
pozícióba

PEX AUTOMOTIVE SYSTEMS KFT.
A PEX Automotive Systems Kft. a legnagyobb autóipari márkák
beszállítója. Kapacitásbővítés miatt érdi munkavégzésre keresünk
kollégát azonnali kezdéssel az alábbi pozícióba:

Tömbszikra forgácsoló

Előny:
– fémforgácsoló szakképesítés
– AGIE vezérlés ismerete
– egyéb fémmegmunkálási ismeretek (pl. huzalszikrázás)
Munkavégzés helye: Érd
Fényképes szakmai önéletrajzát a tárgy mezőben a pozíció
feltüntetésével várjuk a hr.pex@pex.hu e-mail címre.

Továbbá OPERÁTOR munkakörbe is várjuk jó
kézügyességgel rendelkező jelentkezők önéletrajzát a fenti címre.

301856

Elvárások:
– Min. középfokú / technikusi végzettség
– legalább 5 éves tömbszikrázási tapasztalat a jelentkezés
feltétele
– pontos, precíz munkavégzés
– önállóság
– 2D-s rajzolvasás

Érdi Újság
Az olvasókért,
a városért
hétről-hétre
a postaládákban
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Munkavégzés helye

Jelentkezés: Fényképes önéletrajzzal,
az info@inspireconsulting.hu címen.

302514

• Pék – személyesen a pékségben: Lecsek Zoltán pékvezetőnél.
Tel.: 06-30-228-9021. Cím: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 125–127.
• Hentes – fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhetőséggel az alábbi e-mail címen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
Postacím:
Krupp és Társa Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.

Munkahelyeink:Budaörs,Törökbálint,Szigetszentmiklós
Munkavégzéskörülményei:Hosszútávúmunkalehetőség,napi8órásmunkarendben

301461

• Címkéző, csomagoló
• Kertészeti munkatárs • Áru-összekészítő
•Pénztáros,árufeltöltő•Szakképzettpék,élelmiszer-eladó

Érdi pékségünkbe

apróhirdetés

Érdligeten 80 nm-es összkomfortos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval. Tel.:
0630/2314-926.

ALBÉRLET KÍNÁLAT
Érd központjához közel, másfél
szobás, bútorozott, gépesített,
külön bejáratú lakás, parkolási
lehetőségel kiadó. Érdeklődni:
06-30/812-24-68.

JeleNtKeZNI SZeMélYeSeN:
Kludi SzeRelvényeK Kft.
diósd, Homokbánya u. 75., Skolits Róbert

Nemzetközi fuvarozó cég
GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
keres

azonnali kezdéssel

Anglia-Ausztria viszonylatban.
C, E kategória szükséges,
angliai nagy autós gyakorlat!
Kiemelt havi 500 ezer forint fizetés!
Jelentkezni emailben:
soforallas@lasztra-cargo.hu vagy
telefonon: +36 70 686 5258
(munkanap 8-18 óra között)

292498

EsztErgályost

TELEK
Érd-Parkvárosban, az Almafa utcában, saroktelek (914 nm) kis
házzal, gáz és csatona csonkkal,
ipari mérővel, kúttal eladó. Érdeklődni 06-30/376-6878.
Érden összközműves 965 nm építési telek kis házzal, ikerház építésére is alkalmas eladó. T:0620-920-4261.
Érdliget, Gyöngyvirág utca, ÉPÍTÉSI TELEK eladó. Telefon:
0630-2721-769,
Bővebben:
ingatlan.com/21185482
Érden a Sportcsarnokhoz közel,
összközműves építési telek eladó. Tel.: 06-70/336-8988.

302134

kútkezelőt és shop eladót

felveszünk. Szakirányú végzettség
nem, kereskedelmi szemlélet szükséges. Elérhetőség: 06-20-490-6756

Újonnan nyíló érdi gyorsétterembe keresünk

étteremvezető-helyetteseket
és éttermi dolgozókat.

301451

Jelentkezz minél hamarabb és kezdj
azonnal! Küldd el hozzánk önéletrajzodat a
jelentkezes2@workwayclub.hu e-mail címre
vagy hívd a 06/20-849-5137-es telefonszámot!

Érd és környékén kőművest (tervrajz ismeret, megbízhatóság,
pontosság) és segédmunkást
keresek. Kiemelkedő fizetés,
azonnali kezdéssel.Érdeklődni:
06-70/392-55-35.

ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes
kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!

Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu

Duguláselhárítás éjjel-nappal,
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

Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846
H-P: 8–20, Sz: 9–20

TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

AUTÓ/MOTOR
Eladó Seat Ibiza olcsón, metál kék
színben, 1,4 cm3, benzines, 5
ajtós kivitelben, nagyon jó műszaki és esztétikai állapotban.
Tel.: 06-20/9-20-42-61.

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.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

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

AzonnAli készpénzfizetéssel!

Jó állapotú robogó sürgősen, olcsón eladó. T:06-20-920-4261

VEGYES
Vásárolnék használt szerszámokat: hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídia-lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-8413.
Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db májával. Tel.: 06-30/5326507.

OKTATÁS
Gyakorlott pedagógus alsó tagozatos gyerekek korrepetálását
vállalja. Tel.: 06-70/530-5589.

AutomAtA mosógépjAvítás

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

T: 06-20/288-5148

280164

294999

285254

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

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

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu
2030 Érd, Begónia u. 20.

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20920-4261

Érdi Újság

HIRDETÉSFELVÉTEL
Apróhirdetését feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 ÉRD, FELSŐ U. 1.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
Keretes hirdetésekkel kapcsolatban
várjuk érdeklődését az ertekesites@
erdiujsag.plt.hu e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es telefonszámon.
PEX AUTOMOTIVE SYSTEMS KFT.
A PEX Automotive Systems Kft. a legnagyobb autóipari márkák
beszállítója. Kapacitásbővítés miatt érdi munkavégzésre keresünk
kollégát azonnali kezdéssel az alábbi pozícióba:

Ügyvédi
tevékenység

kedvező áron, precízen, gyorsan!
• Cégalapítás • Cégmódosítás
• Ingatlan adásvételi szerződés
• Kártérítés
Dr. Bódis-Gill Borbála
ügyvéd
Tel.: (+36) 30 570-2009
www.legalservice.hu

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

299389

297027

100%-os natúr préselt

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

t: 06-30-682-1390

Érdi benzinkútra

NAGY ŐSZI GYÜMÖLCSLÉ
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!

301828

F e l a d at o K :
Automata forgácsoló gépek felszerszámozása,
beállítása, gépkezelők betanítása valamint
a legyártott db-ok ellenőrzése.
éRdeKlŐdNI teleFoNoN:
06-23/886-451, 06-20/376-0881 Skolits Róbert

Garzon lakás Érden teljesen berendezve, gépkocsi parkolási
lehetőséggel, hosszú távra kiadó. 40.000,- Ft/hó + 2 havi kaukció. Tel.: 0620/9-20-42-61.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

299330

301246

munkakörbe.
KÖVetelMéNYeK:
Szakirányú végzettség,
géplakatos vagy gépi forgácsoló

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

287228

gépbeállító

222582

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres forgácsológépekre

Duguláselhárítás non-stop,

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

291432

06 20/336 3803

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!

Kedvezményes áron! Ingyenes
felmérés és szaktanácsadás!
T: 06-30/970-94-50 www.dreamdoor.hu

Fröccsöntő gépbeállító
Elvárások:
– minimum középfokú végzettség
– ARBURG gépek kezelésében szerzett legalább 3 év tapasztalat
– fröccsöntő gépek, technológiák, alapanyagok ismerete
– többműszakos munkarend vállalása
– jártasság műszaki rajz olvasásában
– Érd környéki lakóhely vagy költözési hajlandóság
Előny:
– technikus végzettség
– azonnali munkába állás
– szakmai angol vagy német nyelv ismerete
Munkavégzés helye: Érd

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

Fényképes szakmai önéletrajzát a tárgy mezőben a pozíció
feltüntetésével várjuk a hr.pex@pex.hu e-mail címre.

Továbbá OPERÁTOR munkakörbe is várjuk jó
kézügyességgel rendelkező jelentkezők önéletrajzát a fenti címre.

301855

LAKÁS

VÁLLALKOZÁS

284858

Érd kertvárosában szélső sorház
sürgősen, családi okok miatt eladó. 06-70-452-6973

Fehér Orchidea Társközvetítő várja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Templom tér 19.

299938

CSALÁDI HÁZ

Amit kínálunk:
br. 150-200e Ft kereset,
cafetéria, hosszú távú
munkalehetőség!
Jelentkezni lehet:

felveszünk XXII. kerületi
munkahelyre, hagyományos
gépre, élő gyakorlattal.
tel.: 06-209808077

Női, férfi fodrász és gyógy pedikűrös házhoz megy Érd és környékén. Hívjon bizalommal: 0630/9-11-52-49.

TÁRSKERESÉS

270539

termelési
operátor

Mindenféle

T: 06-20/9-346-354

Heti 1-2 alkalommal takarítást
vállal munkájára igényes, megbízható negyvenes hölgy. Szeretne Ön is tiszta lakást! Kérem
hívjon! 06-20/26-100-14.

ABlAk, kÜl-, ill. BElTÉri AJTók,
rEDŐNyÖk, szÚNyOGHálók

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

Hulladékhoz

ÁLLÁST KERES

301241

Újonnan induló ingyenes
céges buszjárattal
székesfehérvári
partnercégünkhöz keresünk
kollégákat az alábbi
munkakörbe:

Konténer

Nyílászárók

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

270822

Gyakorlattal rendelkező csemegepultos-eladót felveszünk. Telefon: 06-30/582-12-80.

ÉRDI GYORSSZERVIZ

KONTÉNER

301243

Érd és környékére kőműves segédmunkást keresünk azonnali
kezdéssel. T: 06-30/394-17-50.

ÁLLÁST KÍNÁL
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Tizenkét művész húsz alkotása
az Érdi Művésztelep hetedik tárlatán

Egyedi világszemlélet
– közös filozofikusság
A hetedik Érdi Művésztelep csoportos kiállítása nyílt meg pénteken a Városi Galériában. Ezeken a „beszámoló” tárlatokon egyrészt a bőség zavara,
másrészt a magasra tett esztétikai és szellemi mérce és a mindig megújuló
változatosság hozza zavarba a látogatót – emelte ki megnyitó beszédében Novotny Tihamér művészeti író.

Fritz Rautner: Fekete démon

„A hét év varázslata emlékképekben és művekben
majdhogynem egy leírhatatlan csoda. Hét év összefonódó, netán összekuszálódó,
majd kibogozandó és újjászövődő érzelmi és gondolati
szálait emberekben, fejekben, szívekben, elméletekben, kifejezésekben, képzetekben, szemléletekben, eszméletekben, magatartásokban, gesztusokban, indulatokban, stílusokban, anyaghasználatokban. Csak felfoghatatlan gubancok halmazaiként lehetne leírni –
fogalmazott az idei tárlat

anyagát értékelve Novotny
Tihamér művészeti író, aki
hét éve kíséri figyelemmel a
kolónia működését. Így egyszerre értelmezője, átélője,
részese, barátja és távol maradója ennek az évente egyszer, két héten keresztül
együtt munkálkodó művészeti közösségnek.
– Valahogy úgy vagyok ezzel az Érdi Művészteleppel,
mint az az archaikus utazó,
aki mindig egy vágányon érkezik, majd többön távozik
egyszerre – mondta.
Az alkotóktól minden esztendőben alapvetően leg-

Kényeztető szépítkezés egy csésze finom kávé vagy tea mellett

Húszszázalékos nyitási kedvezmény
a Diamond Beauty Stúdióban
A közelmúltban nyílt meg városunkban, a központhoz közeli, különleges, kizárólag prémium termékekkel dolgozó szépségszalon a Diósdi úton, ahol
particsomaggal, kávéval és teával, de akár még pezsgővel is
várják a szépítkezni vágyókat.
A stúdió kínálatairól és szolgáltatásairól Illés Anettel, a
Diamond Beauty Stúdió tulajdonosával beszélgettünk.

– Szalonunk kialakításakor
egyediségre és egy elegáns
környezet kialakítására törekedtünk. Ebből adódott az elnevezése is, hiszen a gyémánt
exkluzivitást, szépséget és
egyediséget egyaránt hordoz
magában, akár csak a szépségstúdiónk.

– Teljes körű, női és férfi fodrászati, valamint kozmetikai,
műkörömépítő és testkezelő
szolgáltatásokat kínálunk mérsékelt árakon, mégis magas
színvonalon. A felsoroltak mellett vállalunk még kavitációs
zsírbontást, szempilla-hosszabbítást és sminkkészítést is.
A kavitációs zsírbontásra ráadásul december 12-ig rendkívüli akció van, 22 000 Ft helyett
5900 Ft-ba kerül. Tehát teljes
körű testi megújulásban részesülhet nálunk, aki erre vágyik.

– Számos olyan szolgáltatással várjuk kedves vendégeinket, amelyek más szalonokban
nem találhatók meg. Létrehoztunk például egy particsomagot, amely során lehetőség nyílik arra, hogy csoportosan,
akár baráti társaságok is egyszerre szépüljenek meg nálunk
úgy, hogy eközben kizárólag
rájuk figyelünk. Itt remek hangulatban készülődhetnek szalagavatójukra, szilveszteri
vagy egy szimpla, szombat esti
bulira is. A kellemes zenét természetesen mi biztosítjuk hozzá, akárcsak az ajándék üveg
pezsgőt is. Amiben még ugyan-

– Városunkban számos szép
ségszalon létezik, mivel tudják
mégis megnyerni vendégeiket,
– Milyen szolgáltatásokkal hogy az önök szolgáltatásait
válasszák? Miben különlegesek?
várják vendégeiket?

– Miért kapta a szépségsza
lon a „gyémánt” elnevezést?

csak mások vagyunk, az az,
hogy kizárólag prémium kategóriás szépítő termékekkel dolgozunk, mint amilyenek Kevin
Murphy, Joico, Tigi, Crystal
Nails és Diamond Nails termékei. Nálunk minden vendégnek,
aki igénybe veszi fodrászaink
szolgáltatásait, jár egy ajándék
hajpakolás. Ezenkívül csúcskategóriás gépekkel rendelkezünk, kiemelném az Imaster
gőzburát, amelynek használatával – amellett, hogy egészségesebbé varázsolja a hajat (a
haj pórusait kitágítja, így mélyebbre tud behatolni a hajfes-

Hudák Mariann Maja: Vásott angyalkölyök
alább ötven munka születik,
ez hét év alatt legalább 350
művet jelent. Az alkotók egymásra is hatnak, noha minden egyes alkotó egy-egy
jellegzetes, érett világszemléletet képvisel. Ám e világszemléleteknek mégis van
egy közös nevezője: a filozofikusság. És ez az emberi lét

értelmezésére irányuló bölcseleti hajlam a szubjektív
stílusok alól kiszivárog a
felszínre. A kiállítás megnyitóján Szatmári Kristóf szaxofonjátékát hallgathatták
meg a résztvevők. A tárlat
december 12-ig látogatható a
Városi Galériában.
n BÁLINT EDIT

– Hogyne! Mi is számos körték, ezáltal a hajfestés tartósabb) – mindössze 8 percet vesz nyezetbarát termékkel dolgoigénybe a haj festési ideje, így zunk. Kiemelném például a
nem raboljuk el vendégeink Kevin Murphy termékcsaládot,
szabadidejét hosszadalmas vá- amely 100 százalékban ammórakozással. Emellett elárulom, nia- és PPD-mentes, és tudható,
azért választottam ezt a helyet hogy gyártása során garantála szépségstúdiómnak, mert aki tan nem végeztek állatkísérlehozzánk jön, komplex szolgál- teket. Számunkra is elsődleges
tatásban lehet része, mert itt és nagyon fontos, hogy vendéugyanazon épületben egy moz- geink vitamindús hajápolást
gásstúdió és egy autómosó-gu- kapjanak!
mis műhely is működik. Miköz– Mióta foglalkozik ezzel a
ben a vendég szépítkezik, ha
szeretné, az autóját is bejelent- szakmával? Miért választotta
jük egy mosásra, így ezzel is épp a szépségipart?
értékes időt takarít meg, és
– Nem olyan régen kezdtem
amíg mi kiszolgáljuk őt, közben
vendégünk lehet egy csésze fi- el ezzel a szakmával foglalkozni, de amióta részese vagyok,
nom teára vagy kávéra is.
teljesen magával ragadott! Azt
– Napjainkban egyre na szeretem legjobban, hogy tele
gyobb teret hódítanak a bioter van kreativitással, amivel örömékek. Jellemzőek ezek az önök möt szerezhetek másoknak. Jó
szolgáltatásaira is?
érzéssel tölt el egy pozitív viszszajelzés, az, amikor a vendég
azért tér vissza hozzánk, mert
elégedett azzal a szolgáltatással, amit nyújtani tudunk. Fontos még, hogy december 12-ig
20 százalékos nyitási kedvezményt is lefaragunk a szolgáltatásaink árából! Mindenkit
szeretettel várunk a Diamond
Beauty Stúdióban, Érden, a Diósdi út 22/b alatt (buszmegálló
a ház előtt), a gumis-autómosó
műhely felett! Telefonszámunk:
06-30-180-6000. További információ weboldalunkon, a www.
diamondbeautystudio.hu címen érhető el.
(X)

301558

Idén tizenkét alkotó –
többségében az Érdi Művésztelep alapítói – húsz
munkájával találkozhat a
művészetkedvelő közönség.

