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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:  
hétfőtől péntekig  

8.30-16 óráig
Telefon:  

06-23/520-117
E-mail:  

 szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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„A férfiak azt hiszik, semmiféle betegség nem gyűrheti le őket”
Interjú Honti Dániellel, a MentsManust – Movember Magyarország Egyesület elnökével n 4–5. oldal

XXIX. évfolyam, 44. szám    2019. november 6.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Hús z éve a bajba jutott gyermekek mellett
Idén kettős születésnapot ünnepelt a 

Fészek Gyermekvédő Egyesület: 25 éve 
alakultak meg, majd 20 évvel ezelőtt nyi-
tották meg érdi átmeneti gyermekottho-
nukat, ahol krízishelyzetben lévő gyer-
mekeket tudnak elhelyezni. Az évfordu-
lók apropóján szakmai konferenciát 
szerveztek a Polgárok Háza dísztermé-
ben, ahol gyermekvédelmi szakemberek 
is előadást tartottak. „Az a gondolat, 
hogy ott kell segíteni, ahol baj van, ko-
rábban még egy nagyon forradalmi el-
képzelés volt, aztán évek múltán a tör-
vény lehetőséget adott rá, hogy ezt a fajta 
ellátást, amilyen a gyermekek átmeneti 
otthona, hivatalosan is megvalósíthat-
tuk. Így került arra sor 1999-ben, hogy itt 
Érden mi egy családi házból kialakíthat-
tunk egy intézményt, ahova a környékbe-
li, krízishelyzetben élő, valamilyen csa-
ládi problémából érkező gyerekeket el 
tudtuk helyezni” – emelte ki Báló Ottí-
lia, az egyesület igazgatója. Az est végén 
egy meglepetéstortát is hoztak, amelyen 
az otthon lakói gyújtották meg a gyertyát 
(képünkön). n 3. oldal

Egyeztetés az óvodáról

A Diósdi út 83. szám alatti, térítésmentesen átadott ön-
kormányzati ingatlanon épít az Érdligeti Református 
Egyházközség hatcsoportos egyházi óvodát. A tervek 
jelenlegi állásáról egyeztetett Literáty Zoltán református 
lelkipásztor Csőzik László polgármesterrel.  n 7. oldal

A csoda édes receptje

Sütivásárt tartottak Érden a múlt héten csütörtökön Le-
vente, a 22 hónapos, gerincvelői izomsorvadásban szen-
vedő kisfiú javára, ahol pár óra leforgása alatt 1 millió 
forint gyűlt össze a nemes célra. Az akcióhoz számos érdi 
cukrászda és egy nyomda is csatlakozott.  n 18. oldal

Kellett az erős hajrá

29–27-re nyert a Kisvárda Master Good SE vendégeként 
a női kézilabda NB I 8. fordulójában az ÉRD. Szabó Edina 
együttese fordulatos mérkőzésen jó hajrájának köszön-
hetően tudott nyerni. Janurik, Kiss, Szabó és Tóth is ott 
van a válogatott világbajnoki keretében.  n 23. oldal

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

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

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

Kormányablak
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
1818@1818.hu; Ügyfélfogadás: 
hétfő 07.00-17.00, kedd 09.00-
17.00, szerda 10.00-20.00, csütörtök 
09.00-17.00, péntek 09.00-13.00 
óra.

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

ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK-
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügy-
félfogadás: hétfő 8.00-20.00, szerda 
8.00-16.00; péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
ÉRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2030 Érd, Felső utca 43; Levelezési cím: 
2031 Érd, Pf.:1010; Központi telefon-
szám: +36-23-585-900; Fax:  
+36-23-232-238; E-mail cím: 
birosag@erd.birosag.hu; Elnök: Dr. 
Liziczay Sándor. Bírósági vezetők ügy-
félfogadási rendje: minden hónap első 
hétfőjén 9.00–11.00 óra között előze-
tes telefonos bejelentkezés alapján. Az 
ügyfélközpont ügy félfogadási rendje: 
hétfőn 9.00–12.00 és 13.00–15.30 óra 
között; kedd-péntek: 9.00–11.00 óra 
között. Ügyfélsegítő: minden hétfőn 
9.00–15.00 óra között, bejelentkezés 
alapján. Pénztári órák: hétfő-péntek 
9.00–12.00 óra és 13.00–15.30 óra.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-427-410,  
06-23-427-510

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

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

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

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

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

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

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

AZ ŐSZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK  
ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 
Kft. az önkormányzati rendeletnek megfelelően 
2019. november 9. és 2019. december 14. között 
végzi el az őszi zöld- és biohulladék gyűjtését. Az 
ütemtervet az Érdi Újság egy héttel előre, heti 
bontásban közli.

Az önkormányzati rendelet és dr. Csőzik László pol-
gármester döntése értelmében az ÉTH Nonprofit Kft. az 
ingatlantulajdonosoktól ingyenesen elszállítja a kirakott 
zöldhulladékot.

A zöldhulladék gyűjtéséhez az ÉTH Nonprofit Kft. in-
gyenesen, ingatlanonként 5 db, ÉTH emblémával ellátott 
sárga színű zsákot biztosít. Az ingyenes zsákot is az ügy-
félszolgálati irodánkban lehet átvenni.

Az ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van – a fen-
tieket meghaladó – nagyobb mennyiségű zöldhulladék 
elszállíttatására az úgynevezett „zöld” zsák vásárlásával. 
A zsákok beszerezhetők az ügyfélszolgálatunkon bruttó 
422 forintért, amely tartalmazza a gyűjtés/szállítás és 
lerakás költségét is.

Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyez-
zenek el. A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát 
szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen 
anyagot találunk a zsákokban, úgy a teljes mennyiség 
elszállítását megtagadjuk. A zöldhulladékot zsákosan 
szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk vissza.

Előzetesen tájékoztatjuk a lakosokat, hogy tervezzük 
az új szolgáltatásunk bevezetését, a házhoz menő ág- és 
nyesedékdarálást. A rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll, 
s terveink szerint 2020 tavaszán bevezetésre kerül.

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 a hulladék-
udvarba – az ÖK. rendeletnek megfelelően – be-
szállított lakossági zöldhulladékot nem számítjuk 
be az adott ingatlan éves (250 kg/ingatlan/év) 
ingyenes beszállítási keretébe.
INFORMÁCIÓ:

ÉTH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata
2030 Érd, Diósdi u., 29 
E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu
Telefon: 06-23-522-600

Pató Simon cégvezető
ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
2019. november 16.
Arany J. u., Bagoly köz, Bagoly u., Báthory I. u., Berzse-
nyi D. u., Bethlen G. u., Bibic u., Bíró u., Bölömbika u., 
Cankó u., Cinke u., Csalogány u., Csér u., Csíz u., Csóka u., 
Damjanich J. u., Daru u., Deák F. u., Délibáb u., Díjnok u., 
Dobó I. u., Ellenőr u., Elnök u., Előadó u., Elöljáró u., Emil 
u., Ercsi út, Erkel F. u., Eszperantó tér, Fácán köz, Fácán u., 
u., Fecske u., Fehérvári út, Feketesas u., Ferenc u., Fogoly 
u., Fülemüle u., Fürj u., Gábor u., Gárdonyi G. u., Gellért 
u., Gém u., Gépíró u., Gereben u., Gergely u., Géza u., Gó-
lya u., Gyakornok u., György u., Győző köz, Gyula u., Haris 
u., Harkály u., Hattyú u., Héja u., Hírnök u., Hivatalnok 
u., Holló tér, Holló u., Huba u., Hunor u., Hunyadi J. u., 
Imre u., Intéző u., Írnok u., István u., János u., Jegyző u., 
Jenő u., Jókai u., József tér, Kakukk u., Kálmán u., Kanári 
u., Kánya u., Károly u., Karvaly u., Kelemen u., Kende u., 
Képviselő u., Keselyű u., Keve u., Kócsag u., Kond u., Kop-
pány u., Kossuth L. u., Könyvelő u., Könyves K. u., László 
u., Liszt F. u., Lóránd u., Madách I. u., Martinovics I. u., 
Mátyás K. u., Mérnök u., Mikes K. u., Miklós u., Mikszáth 
K. u., Munkácsy M. u., Nagy L. u., Orvos u., Ölyv u., Pa-
csirta u., Pál u., Papagáj u., Páva u., Pelikán u., Péter u., 
Petőfi S. u., Pintyőke u., Rákóczi F. u., Riminyáki út, Ruca 
u., Sándor u., Sárgarigó u., Sas u., Seregély u., Sirály u., 
Sólyom u., Stiglinc u., Szajkó u., Szalonka u., Szárcsa u., 
Szarka u., Szent István u., Szent László tér, Taksony u., Ta-
nár u., Tanácsos u., Technikus u., Tervező u., Thököly I. u., 
Tisztviselő u., Titkár u., Tolmács u., Tollnok u., Tompa u., 
Tó u., Töhötöm u., Tudós u., Turul u., Túzok u., Ügyész u., 
Ügyvivő u., Vadkacsa u., Vadlúd u., Varjú u., Velencei út, 
Vércse u., Vince u., Vöcsök u., Vörösmarty M. u., Zámori 
u., Zoltán u., Zrínyi M. u., Zsolt u.

Közérdekű tájékoztató

Érd Kiváló Sportolója Díj 
Érd Kiváló Sportcsapata Díj

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj 
adományozásával az önkormányzat kifejezi elismerését az 
érdi általános és középiskolák azon tanulóinak, valamint az 
érdi sportszervezetek általános és középiskolás korú sporto-
lóinak, akik kiemelkedő sportteljesítményükkel öregbítet-
ték Érd Megyei Jogú Város hírnevét.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak 
adományozható, akik egyéni vagy csapatsportág-
ban országos diákolimpián vagy országos bajnok-
ságon 1. helyezést értek el vagy válogatott keret-
tagok.

Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatok-
nak adományozható, akik a szakszövetség által kiírt 
csapatsportágban országos diákolimpia országos 
döntőjén 1–3. helyezést értek el vagy országos baj-
nokságon 1–3. helyezést értek el.

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsa-

pata Díj odaítélésére a köznevelési intézmények vezetői, 
valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot.  
A köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszer-
vezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében 
évente egy személyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. 
A javaslatokhoz az elért eredményekről, a válogatottságról 
a sportág országos szakszövetségének, illetve a Magyar Di-
áksport Szövetségnek az igazolása szükséges. Az elismerés 
adományozásáról a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.

A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak 
címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján 
(2030 Érd, Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb infor-
mációt Havril Károly sportreferens nyújt a következő 
elérhetőségeken: 06-23-522-344-es telefonszámon 
vagy a havril.karoly@erd.hu e-mail címen.

A benyújtás határideje 2019. november 20.
 Sport és Ifjúsági Bizottság

Közérdekű felhívás
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Húsz éve a gyerekek mellett
Idén kettős születésnapot ünnepelt a Fészek Gyermek-
védő Egyesület: 25 éve alakultak meg a gyermekekért, 
majd 20 évvel ezelőtt nyitották meg átmeneti gyermek-
otthonukat, ahol krízishelyzetben lévő gyermekeket tud-
nak elhelyezni. Az évfordulók apropóján szakmai konfe-
renciát szerveztek a Polgárok Háza dísztermében, ahol 
gyermekvédelmi szakemberek is előadást tartottak. 

25 évvel ezelőtt néhány lel-
kes gyermekvédő és nevelő-
szülő mert nagyot álmodni 
és elindították a Fészek 
Gyermekvédő Egyesületet. 
Később, 1999-ben sikerült 
egy átmeneti gyermekott-
hont is létrehozniuk, ahová 
ideiglenesen el tudják he-
lyezni a krízishelyzetben 
lévő gyermekeket, anélkül, 
hogy az otthonuktól, a csa-
ládjuktól, a megszokott éle-
tüktől távol kerülnének és 
kiemelnék őket a családjuk-
ból. Mert az otthon elindítói 
vallják, hogy nem a gyereket 
kell kiemelni, hanem ott kell 
segítséget nyújtani, ahol a 
baj van. Az átmeneti gyer-
mekotthonba bekerülő fiata-
lok később arról tanúskod-
nak, hogy a legnagyobb se-
gítséget kapták a Fészek 
munkatársaitól és vissza 
tudtak illeszkedni család-
jukba. 

– Az a gondolat, hogy ott 
kell segíteni, ahol baj van, 
korábban még egy nagyon 
forradalmi elképzelés volt, 
aztán évek múltán a törvény 
lehetőséget adott rá, hogy 
ezt a fajta ellátást, amilyen a 
gyermekek átmeneti ottho-
na, hivatalosan is megvaló-
síthattuk. Így került arra sor 
1999-ben, hogy itt Érden mi 
egy családi házból kialakít-
hattunk egy intézményt, 

ahova a környékbeli, krízis-
helyzetben élő, valamilyen 
családi problémából érkező 
gyerekeket el tudtuk helyez-
ni – emelte ki Báló Ottília, a 
Fészek Gyermekvédelmi 
Egyesület igazgatója, aki 
azt is hozzáteszi, hogy az el-
múlt évek során jó kapcsola-
tot alakítottak ki mind az 
önkormányzatokkal, mind a 
gyermekvédelmi szakembe-
rekkel, akik a legjobb helyre 
tudják irányítani a segítség-
re szoruló családokat. Sok-
szor már az óvodában dolgo-
zók vagy éppen a gyermek-
orvos ajánlja az átmeneti 
gyermekotthont a bajbaju-
tottaknak, ez is mutatja, 
hogy a 20 évnyi munkát elis-
merik.

Kérdésünkre, hogy meny-
nyire nehéz a helyzetük 
Pest megyében egyetlen 
ilyen intézményként, Báló 
Ottília hozzáteszi, hogy nem 
egyszerű a feladat, ám ha 
van szabad kapacitásuk, 
akkor az ország más részé-
ről is befogadnak gyerme-
keket. Ahogy fogalmazott, 
„a gyerekeknek, a csalá-
doknak joguk volna meg-
kapni ezt a segítséget, amit 
nyújtani tudunk”.

A születésnap alkalmából 
rendezett konferencia meg-
nyitóján Csőzik László pol-
gármester mondott köszöntő 

beszédet, amelyben hangsú-
lyozta, hogy kapcsolata a 
Fészek Egyesülettel régre 
nyúlik vissza, korábban al-
polgármesterként ugyanis a 
szociális ügyekért is felelt.

– Pest megyében ez az 
egyetlen olyan intézmény, 
ami ilyen formában műkö-
dik és nagyfokú együttmű-
ködést alakított ki Érd Ön-
kormányzatával. Mindig 
vallottam, hogy az önkor-

mányzat nem egyenlő a pol-
gármesteri hivatallal, sok-
kal szélesebb annál, magá-
ban foglalja a területen élő 
állampolgárok összességét. 
Én úgy hiszem, hogy a hiva-
talon kívül azok a civil szer-
vezetek is beletartoznak az 
önkormányzat fogalmába, 
mint amilyen a Fészek Egye-
sület. Elévülhetetlen érde-

meket szereztek. A Fészek 
akkor indult el, amikor a 
gyermekvédelem területe 
még rendkívül szabályozat-
lan volt, úttörő vállalkozás-
ként végig küzdötte a kihí-
vásokat, a nehézségeket. 
Egy dolog volt, ami végig 
vitte és most is egyben tartja 
ezt az egyesületet, az pedig 
a szeretet, ezt a szeretetet 
látom visszatükrözni az ar-
cokról is. Maradjon meg 

mindig ez a mosoly – fogal-
mazott köszöntőjében a pol-
gármester.

A szakmai konferencián 
előadást tartott az EMMI 
munkatársa, Kovács Emese, 
illetve Báló Ottília is beszélt 
az otthon indulásáról, a ne-
hézségekről, amikkel szem-
be kellett nézniük, illetve az 
apró sikereket is kiemelte, 

amik erőt adtak a gyermek-
védelemmel foglalkozóknak.

A konferenciát követően 
Szily Nóra, a nap házigaz-
dája kerekasztal-beszélge-
tésre invitálta az otthon ko-
rábbi lakóit, akik történe-
tükről, nehézségeikről, Fé-
szek-élményeikről beszél-
tek. A közönség számára 
megható volt hallgatni azt a 
küzdelmes utat, amit ezek 
az emberek bejártak és azt 

követően is képesek voltak 
célokat megfogalmazni és 
dolgozni azokért minden-
áron. Az est végén egy meg-
lepetéstortát is hoztak, ame-
lyen az otthon lakói gyújtot-
ták meg a gyertyát, majd az 
Érintések Improvizációs 
Színház műsorát élvezhet-
ték a konferencia résztvevői.

QQ Győri Lívia

Szily Nóra, az est házigazdája kerekasztal-beszélgetésre invitálta az otthon korábbi vagy jelenlegi lakó-
it, akik elmesélték történetüket  (Fotó: Gy. L.)
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A Szuperinfo laphálózat tagja

Manus a bajusz mögött
Tíz éve küzd lelkesen azért, hogy az erősebb nem se szégyelljen a testi és lelki egész-
ségével foglakozni és azért, hogy a prosztatarák, illetve a hererák se legyen tabutéma 
többé. Hiszen sajnos évente 4500 férfit diagnosztizálnak prosztata-megbetegedések-
kel, akik közül 1500 férfin már nem tudnak segíteni. Pedig ezek a daganatos betegsé-
gek, ha időben kiszűrik őket, jó eséllyel gyógyíthatóak. Honti Dániel éppen ezért te-
remtette meg itthon is a movembert, azaz a novemberi bajusznövesztő mozgalmat, 
aminek célja, hogy szembenézzenek az egyik legelterjedtebb férfibetegséggel, a 
prosztatarákkal. Honti Dániellel, a MentsManust – Movember Magyarország Egyesü-
let elnökével beszélgettünk.

n  Jakab-aponyi noémi

– Hogyan kezdődött ez az 
egész bajusznövesztő őrület?

– Ausztráliából indult, az-
zal a céllal, hogy világos 
üzenetet küldjön az erőseb-
bik nem képviselőinek: ne 
hanyagolják el saját egész-
ségüket, figyeljenek oda a 
problémákra, rendszeresen 
vegyenek részt szűrővizsgá-
latokon. A bajusz egyfajta 
kitűző, amelyet büszkén vi-
sel gazdája, ahogy a mellrák 
kampány támogatói a rózsa-
szín szalagot hordják a szí-
vük felett. 2009-ben indítot-
tuk útjára a hazai Movem-
bert, amely mostanra Ma-
gyarország legnagyobb fér-
fiegészséggel foglalkozó 
mozgalma lett, amelynek fő 
időszaka a november, de 
egész évben dolgozunk ezért 
a célért, többek közt szűré-
sekkel.

– Mennyire számít tabu-
témának ma a prosztatarák?

– A férfiak eszméletlenül 
hiúak, és ezért nagyon ne-
héz rávenni őket, hogy járja-
nak el orvoshoz. Azt hiszik, 
halhatatlanok, és semmiféle 
betegség nem gyűrheti le 
őket. A nagy egyenjogúsá-
gért vívott harcban mintha 
az erősebb nem és az ő 
egészségük a háttérbe szo-
rult volna, pedig azzal is fog-
lalkozni kell. Rá kell ébresz-
teni őket arra, hogy ők is 
megbetegedhetnek, de ha 
tesznek az egészségükért – 
merthogy az egészség nem 
magától értetődő, hanem 
tenni kell érte –, akkor az 
meghálálja magát.

– Mikre kell odafigyelni a 
megelőzésben?

– Nég y pil lérre épülő 
rendszert dolgozott ki az 
egyesületünk. Ez a négy 

alappillér: a táplálkozás, a 
testmozgás, a mentálhigié-
nia és a szűrések, ezek 
mindegyike létfontosságú. 
A rendszeres mozgással a 
krónikus betegségek 65%-a 
megelőzhető. Szoktuk mon-
dani, hogy a férfi szívéhez a 
gyomrán keresztül vezet az 
út. Magyarországon a férfi-
ak halálozási rátájában a 
szív- és érrendszeri problé-
mák a számottevőek, pedig 
megfelelő táplálkozással 
ezt is meg lehetne előzni. 
Az, hogy az emberek több-
sége mindennap húst eszik, 
az sem az egészségüknek, 
sem a környezetüknek nem 
a legkedvezőbb. Sokkal 
több zöldséget és gyümöl-
csöt kellene fog yaszta-
nunk.

– Említette, hogy miután 
véget ér a movember no-
vemberben, továbbra is vé-
geznek szűréseket úgyneve-
zett „prosztatakommandók-
kal” országszerte…

– Igen, egész évben foglal-
kozunk a férfiak egészségé-
vel és végzünk PSA-szűrése-
ket országszerte, méghozzá 
ingyenesen. A PSA nem teljes 
körű diagnózist ad, ahhoz 
szükséges emellett az ultra-
hang és a rektális vizsgálat 
is, amitől a leginkább ódz-
kodnak a férfiak, merthogy 
ez a végbélnyíláson keresz-
tül történik. A prosztatakom-
mandóinkon az ujjbegyből 
nyert két csepp vérből tudunk 
PSA-szintet mérni, és ha az 
magasabb az átlagosnál, ak-
kor érdemes a többi vizsgá-
latnak is alávetnie magát az 
illetőnek. A PSA-szűrésen 15 
perc alatt kapjuk meg az 
eredményt, amíg pedig erre 
várnak a férfiak, a nővérkék 
fontos információkkal tudják 
ellátni őket a megelőzéssel 
kapcsolatban.

– Milyenek a visszajelzések?

– Három év alatt több 
mint tízezer férfit szűrtünk 
meg. Közülük húszan hívtak 
fel bennünket azzal, hogy 
köszönik szépen, mert meg-
mentettük az életüket ezzel 
a vizsgálattal. Amikor meg-
tapasztalja egy férfi, hogy 
igenis lehet rés a pajzson, de 
tenni is lehet ellene, átmegy 
egy olyasfajta arculatváltá-
son, mint amikor bajuszt 
kezd el növeszteni – nem hiá-
ba lett ez az egész mozga-
lomnak a jelképe. Csak ez 
egy kicsit mélyebb, életmód-
váltással is egybeszőtt meg-
újulás. 

– Vannak az önkénteseik 
között olyanok, akik legyőz-
ték a rákot?

– Igen, tavaly előtt csatla-
kozott hozzánk Molnár 
László, aki prosztatarákból 
gyógyult. Egyetemista volt, 
amikor kiderült, hogy beteg. 
A mérnökképzés óráiról 
ment át a kemoterápiát meg-
kapni, aztán vissza az egye-
temre. Az államvizsgájával 
együtt egy még fontosabb 
harcot is megnyert. A diplo-
máját már egészségesen ve-
hette át. Ennek több évtizede 
most már. Azért csatlako-
zott hozzánk, és azért tart 
előadásokat, ahol csak lehet, 
mert tudja, ilyen helyzetben 
nehéz elhinni, hogy minden 
rendben lesz. Ő saját magát 
adja pozitív jövőképként, élő 
bizonyítékként, hogy tessék, 
igenis meg lehet csinálni. 

– Menyire könnyen nyíl-
nak meg a férfiak, ha a lelki 
egészségükről van szó?

– Tizenegy éve foglalko-
zunk a férfiak egészségé-
vel, én közben elkezdtem 
life és business coachként 
is működni. Általában az 
elején kemény diónak tű-
nik, hogy megnyíljanak ne-
künk, hiszen mi, férfiak el-

sősorban racionális gondol-
kodásúak vagyunk, nehe-
zebben tudjuk csak megér-
teni, hogy miért fontos a 
lelkiekkel is foglalkozni. 
Erre van egy példám: ha az 
autóban felvillan valamiféle 
vészjelzés, akkor elvisszük 
azt a szervizbe, ha a mi tes-
tünkben történik ugyanaz, 
akkor el kell mennünk or-
voshoz, és mivel a betegsé-
gek egy része lelki eredetű, 
ezért azzal is foglalkozni 
kell. Testünk olyan, mint 
egy kukta: a stressz, a félel-
mek és egyéb hatások miatt 
gyűlik benne a nyomás, 
amit ki kell engednünk, be-
szélnünk kell róluk, külön-
ben pszichoszomatikus be-
tegségekként fognak meg-
jelenni. Ezt a kettőt kellene 
összekombinálni: a mentál-
higiéniáért és a testi egész-
ségért együtt dolgozni. Azt 
gondolom, itt, ezeken a 
PSA- szűréseken van erre 
lehetőség, és egyre nyitot-
tabbá válnak rá a férfiak is. 
Akik olyan dolgokat is el-
mondanak nővérkéinknek, 
amikről nem túl sokat be-
szélhetnek mással. Számos 
esetben nem csak proszta-
tarákot szűrtünk ezeken az 
eseményeken, de házassá-
got is mentettünk már meg. 
Közben ott vannak a cégek, 
őket is bevontuk a kampá-
nyunkba. Létrehoztuk a 
FETI, azaz a Férfi Egészsé-
get Támogató Intézmény 
minősítést, amit azok a cé-
gek kaphatnak meg egy 
évre, akik foglalkoznak az 

ott dolgozó férfiak egészsé-
gével. Rengeteg cégnél is 
végeztünk már szűrést, 
ahol számtalanszor még 
időben kimutattuk a meg-
emelkedett PSA-szintet, és 
így időben sor kerülhetett a 
műtétre is. Aztán jött a 
munkahelytől is a köszönet: 
hogy nem esik ki a munka-
erő, meg persze a munka-
vállalótól is, aki a munka-
adója felé is hálás volt. Ez 
egy apró, de fontos gesztus 
lehet, hogy emberszámba 
veszik a dolgozóikat, és 
nem felejtik el, hogy embe-
rek állnak a cég sikerei 
vagy teljesítménye mögött.  

– Honnan hozza magá-
val ezt a lelki beállítottságot? 
Milyen volt a gyermekkora?

– Nyolc évig éltünk Né-
metországban. Édesapám 
élsportoló volt, és ott vízi-
labdázott. Édesanyám pe-
dig nem bírt nélküle élni, 
így amikor kétéves lettem, 
fogott engem, és utána-
mentünk. Nekem annyi 
maradt meg a kint töltött 
évekből, hogy a németek 
szögletesebbek is, hidegeb-
bek is, és hogy nyaranként, 
amikor hazalátogattunk, 
mindig sokkal több szere-
tet és melegség fogadott 
itthon, mint amihez ott 
hozzászoktam. Minden-
esetre nagyon szeretettel-
jes, színes gyerekkorom 
volt. Aztán 1997 körül köl-
töztünk véglegesen haza, 
Budapestre.

Honti Dániel, ahol csak tudja, népszerűsíti a Movember mozgalmat. 
Legutóbb az Érd FM 101.3-nak adott interjút  (Fotó: J.A.N.)
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– Milyen a kapcsolata a 
szüleivel?

– Rengeteget köszönhetek 
a családomnak. Mindig mel-
lettem álltak és állnak a mai 
napig is. Főleg édesapám, aki 
velem együtt bajuszt növeszt 
minden novemberben, eljár 
PSA-szűrésre, urológushoz, 
sőt, véradásra is. Nagyon 
büszke vagyok rá. Szerintem 
minden férfinak illik ráven-
nie az édesapját is arra, hogy 
vetkőzze le a makacsságát, 
hiúságát arra a pár percre, 
amíg elmegy a szűrésre. Fi-
gyeljük meg, hogy meg fogja 
hálálni magát a dolog, min-
den egyes karácsonnyal 
vagy akármilyen családi ün-
neppel, amit még együtt tölt-
hetünk szeretteinkkel.

– Követte édesapját a me-
dencében?

– Huszonhárom évig ví-
zilabdáztam én is, így a 
csapatsport, a csapatban 
való együttműködés na-
gyon beépült az életembe. 
Aztán 2015-ben egyik pilla-
natról a másikra elvágták, 
és többet nem vízilabdáz-
tam, inkább szárazföldi 
lény lettem.

– Mióta foglalkozik a férfi-
ak lelki egészségével is?

– Amikor egy nagyon jó 
munkahelyem volt, elgondol-
koztam azon, hogy tényleg 
ennyiről szól-e csak az élet. 
Felmondtam, elmentem Ázsi-
ába, amivel kiszakadtam a 
komfortzónámból, ami ab-
ban segített, hogy jobban 
megismerjem önmagam. Az 
évek során többféle olyan 

technikát tanultam, ami az 
elcsendesedésben és a saját 
egyensúlyom megteremtésé-
ben segített, amit azóta is 
folyamatosan gyakorlok. Ja-
nuárban apa leszek, és nem 
mindegy, hogy mit 
adok majd át a kisfi-
amnak. Hiszek ab-
ban, hogy érdemes 
nyitott szívvel, szem-
mel járni a világot, 
hogy új dolgokra ta-
láljunk rá. Úgy gondo-
lom, hogy minden 
eg yes pil lanatban 
millió és egy lehető-
ség van körülöttünk, 
az viszont tőlünk 
függ, hogy mit ve-
szünk észre ebből: 
csak a fát látjuk meg 
vagy az erdőt is. Én 
ezért szeretnék az 
embereknek segíteni 
coachként. 

– Mit tapasztalt az 
ázsiai útja alatt?

– Ázsiában a ked-
vesség és a szeretet 
volt rám nagy hatás-
sal. Ott szegényebbek 
az emberek, de mégis 
kiegyensúlyozottab-
bak és ezáltal mégis 
nagy boldogságban 
élnek. Lehet, hogy 
anyagi értelemben 
nincs meg mindenük, de lelki 
értelemben nagyon is meg-
van. Ott pont erről szereztem 
bizonyosságot, hogy nem fel-
tétlenül a pénz adja a boldog-
ságot, az csak egy eszköz. 
Ha nemcsak nézünk, hanem 
látunk is, akkor olyan sok 
mindennek lehet örülni, any-
nyira sok minden miatt lehet 
hálásnak lenni. 

– Mikor és mit dolgozott a 
Vöröskeresztnek?

– Két évvel ezelőtt felke-
restem őket, hogy mi lenne, 
ha összekötnénk a PSA-szű-

rést a véradással, amit nagy 
nyitottsággal fogadtak. Sőt, 
annyira megtetszett nekik 
ez a fajta gondolkodás, hogy 
felkértek projektvezetőnek. 
Volt egy kihasználatlan ga-
rázsuk az Arany János utcá-
ban, és szerettek volna vele 
valamit kezdeni. Végül ebből 
született meg az Empathy 
Café, ahol valóban mindenfé-

le embert várnak nagy sze-
retettel akár kávéra és egy 
beszélgetésre, akár egy elő-
adásra.

– Hogyan került Érdre?

– Megismerkedtem egy 
gyönyörű nővel, aki most 
már a feleségem. Elegünk 
lett a nyüzsgéséből. Egy 
nyugisabb, zöldebb és tisz-
tább levegőjű otthont ke-
restünk az agglomeráció-
ban. Így költöztünk pár 
hónapja Érdre.

– Beilleszkedtek már? 

– Igen, imádjuk a környé-
ket és fantasztikus szomszé-
daink vannak, akikkel egy-
mást segítjük és közös prog-
ramokat szervezünk, mint 
például a túrázás vagy a 
sportolás. 

– Ezek szerint ezzel tölti a 
szabadidejét?

– Igen, nagyon szeretünk 
túrázni a feleségemmel is. 
Most jöttünk például haza 
Erdélyből egy csodálatos ki-
rándulásból. Ha pedig év ele-
jén megszületik a kisfiunk, 
szeretnénk majd vele együtt 
végigjárni az Országos Kék-
túrát is. 

– Milyen szülő akar majd 
lenni? Milyen értékeket tart 
fontosnak átadni a gyerme-
küknek?

– Szeretnénk teret adni 
neki, hogy rájöjjön, ő mit sze-
retne kezdeni az életével. 
Nem akarunk semmi olyan 
dolgot ráerőltetni, ami csak 
belőlünk jön. Inkább találjon 
saját magára, ismerkedjen 
meg a saját képességeivel. 
Nekünk is az lesz a felada-
tunk, hogy megfigyeljük, mi-
lyen irányba terelgessük. 
Nyilván közben fel kell állí-
tani bizonyos korlátokat is, 
mindenesetre azt szeret-
ném, hogy minél tovább gye-
rek lehessen. 

– Lesz Ments Manust Ér-
den is?

– Igen, tervezem, hogy jö-
vőre 200 férfi részére ingyen 
PSA-szűrést biztosítunk 
egy prosztatakommandó 
keretében.

Édesapja mindenben támogatja, és igazi movemberesként minden szűré-
sen és kivizsgáláson, véradáson lelkesen részt vesz  (Fotó: Honti Dániel/archív)



6 | 2019. november 6. |    közélet

„A csillag lehullt”
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira 
emlékezett a város november 4-én az Ötvenhatosok te-
rén, Pergel Antal történész és a Vörösmarty Mihály Gim-
názium tanulóinak közreműködésével. 1956 tragédiája a 
szovjet rendszer lemoshatatlan szégyenfoltja marad 
örökké – idézte a történész Borisz Jelcin orosz államfő 
1992-es szavait.

1956. november 4-én haj-
nalban indult meg a szovjet 
hadsereg magyarországi in-
váziója, hogy leverjék a for-
radalmat, megdöntsék a szo-
cialista blokkból kilépni 
szándékozó, Nagy Imre ve-
zette kormányt és felszámol-
ják a rájuk veszélyeket rejtő 
demokratikus rendszert. 
Pergel Antal történész ezt 
az időszakot elevenítette fel 
köszöntőjében. 

– 1943-ban a teheráni kon-
ferencián Sztálin, Churchill 
és Roosevelt megállapodtak, 
hogy a második világhábo-
rút követően hol húzódjanak 
a Szovjetunió és a nyugati 
befolyású övezetek határai. 
Ezt a megállapodást az anti-
fasiszta koalíció vezetőinek 
jaltai megbeszélései érdem-
ben nem befolyásolták. Ezzel 
Magyarország sorsa évtize-
dekre, többek szerint egy fél 

évszázadra eldőlt. Az ország 
a szovjet befolyású övezet 
része lett, és a háború befeje-
zésével szovjet mintára, a 
szovjet hadsereg támogatá-
sával totális kommunista 
diktatúra alakult ki Rákosi 
Mátyás vezetésével. Ez a 
diktatúra a kommunista elit 
vezetésével megfélemlítette 
az ország lakosságát. Igye-
kezett elvenni a magyarság 
múltját, börtönbe zárta jele-
nét és a szovjet rendszerhez 
akarta igazítani jövőjét. A 
kommunista párt ezt hazug-
ságáradattal igyekezett el-
érni. Miközben a hibás gaz-

dasági intézkedések követ-
kezményeként az életszínvo-
nal jóval alacsonyabb volt, 
mint a háború előtt, a kom-
munista propaganda azt 
harsogta: ez a legjobb, leg-
boldogabb rendszer a vilá-
gon. 1956-ban azonban a len-
gyelek és a magyarok együtt 
kiáltották: elég! Elég a dik-
tatúrából, a terrorból, a ha-
zugságokból, inkább a hal-
dokló nyugat, mint a harcko-
csikkal előretörő kelet! Ma-
gyarországon 1956. október 
23-ától kezdődően néhány 
nap alatt győzött a forrada-
lom. Sokan fegyverrel har-
coltak a rendszer kiszolgá-
lói, a Vörös Hadsereg ellen. 
Magyarország népe néhány 
napig fellélegezhetett, érez-
hette, hogy milyen a szabad-
ság, a hazugság nélküli de-
mokrácia. A magyar forra-
dalom és a szabadságharc 

világraszóló esemény volt. A 
nyugat és a kelet elhűlve fi-
gyelte a magyar nép elszánt-
ságát, ahogy szembeszállt 
elnyomójával, a hatalmas 
Szovjetunióval. A harcoló 
magyarok tudták: kevés az 
esélyük, vagy talán nincs is, 
ennek ellenére november 
4-től 11-ig ellenálltak a világ 
legerősebb szárazföldi had-
seregének. A nyugat vezető 
politikusai végtelen ciniz-
mussal figyelték az egyen-
lőtlen harcot, és a hatalmi 
érdekek, mint oly sokszor, 
ismét háttérbe szorították a 
demokratikus eszméket. A 

harcok során sok katona és 
nemzetőr életét áldozta a 
szabadságért. Közéjük tar-
tozik az érdi Téglási András, 
akit szovjet orvlövész golyó-
ja ölt meg. 1956 után sokan 
és sokféleképpen idézték fel 
és magyarázták az akkori 
eseményeket. A Kádár-rend-
szer ellenforradalomnak 
tartotta a történteket, az 
eseményekben részt vevők 
azonban otthon, csendben, a 
diktatúra árnyékában a for-
radalomra emlékezett. A 
legnagyobb felismerés talán 
minden konfliktusban az, 
amit az egykori ellenségtől 
kapunk. Borisz Jelcin orosz 
államfő mondta 1992-ben, 
budapesti látogatásakor: 
1956 tragédiája a szovjet 
rendszer lemoshatatlan szé-
gyenfoltja marad örökké – 
zárta szavait Pergel Antal.

A megemlékezésen Kun 
Kristóf, a VMG diákja a Mi 
volt 1956? című verset sza-
valta el. A gimnázium ének-
együttese adta elő Bárdos 
Lajos Nemzeti fény című kó-
rusművét, valamint A fényes 
nap immár elnyugodott er-
délyi népéneket. 

A megemlékezés végén ko-
szorúval, illetve főhajtással 
tisztelgett Csőzik László pol-
gármester, a város, pártok, a 
kisebbségi önkormányzatok, 
a helyi intézmények, szerve-
zetek vezetői, képviselői és 
az érdi lakosok, köztük Tég-
lási András családja.

Téglási András, aki az 
1956-os események idején 
tiszti iskolába járt, október 31-
ét követően csatlakozott a 
Nemzetőrséghez. November 
10-én eltalálta egy szovjet 
fegyverből kilőtt robbanó lö-
vedék, és belehalt sérüléseibe.

QQ ÁdÁm Katalin

A megemlékezés végén civilek és városi politikusok is megkoszorúzták az emlékművet

Megalakul a közgyűlés
Lapzártánk után, kedd délután tartja alakuló ülését Érd képvise-
lő-testülete a Polgárok Háza dísztermében. A HVB elnökének 
tájékoztatója után átadják a polgármesteri, illetve képviselői 
megbízóleveleket, és lezajlik az eskütétel. Napirenden lesz to-
vábbá a szervezeti és működési szabályzat módosítása, az alpol-
gármesterek megválasztása és eskütételük, valamint a közgyű-
lés tanácsnokának, bizottsági elnökeinek és tagjainak megvá-
lasztása, a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele, vala-
mint a polgármester és az alpolgármesterek illetményének és 
költségtérítésének megállapítása, továbbá a leköszönő polgár-
mester és alpolgármesterek végkielégítésével és a polgármester 
szabadságának megváltásával kapcsolatos döntés is. Az önkor-
mányzat honlapján található előterjesztés szerint alpolgármes-
ternek Szűcs Gábort (MSZP), aki a polgármester általános helyet-
tese is lesz egyben, valamint Tetlák Örsöt (LMP) javasolja megvá-
lasztani Csőzik László. A polgármester emellett a településfej-
lesztés körében az okosváros koncepciója előkészítésének fel-
ügyeletével megbízott tanácsnoknak Gál Alexet (Momentum) 
javasolja megválasztani. Közgyűlési tudósításunkat a következő 

lapszámunkban olvashatják. Q Á. K.

Alvó emberektől lopott
Sorozatosan fosztogatott Pest megyei településeken egy asz-
szony, aki több férfit álmában károsított meg, de lopott utcán is, 
illetve a háziak figyelmetlenségét kihasználva. A Budakörnyéki 
Járásbíróság nyomozási bírója október 30-án elrendelte annak a 
nőnek a letartóztatását, akit az Érdi Rendőrkapitányság kisebb 
értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével gyanúsít. Cs. 

R. gyanúsított Pest megyei településeken sorozatosan fosztoga-
tott, lopott. A gyanúsított 2019. június 27-e és október 27-e kö-
zött több esetben saját ingatlanjukban alvó embereket károsí-
tott meg. Egy férfitól az ágy mellől elvette a táskáját, az ujjáról a 
gyűrűt is sikerült észrevétlenül lehúznia, valamint elvitte a 
slussz kulcsát, a személyi igazolványát és 9 ezer forintot. Ezzel 27 
ezer forintos kárt okozott, amely nem térült meg, de az okmá-
nyok egy részét visszaadta. Egy másik embert hasonló módon 
károsított meg. A férfitól kisrádiót, 14 ezer forintot és egy mobil-
telefont vitt el. A kár ekkor sem térült meg. A következő esetben 
az utcán elterelte egy nő figyelmét, és a táskájából kivett egy 
neszesszert, amelyből TAJ-kártyát, irattartót, 1500 forintot és te-
lefont vitt el. A sértett kiabálni kezdett, mire a járókelők siettek a 
segítségére. A közbelépésnek köszönhetően vissza tudta sze-
rezni a gyanúsított táskájából az eltulajdonított mobilkészülé-
két. Itt az okozott kár 5 ezer forint. A gyanúsított meglopott még 
egy hölgyet: a tulajdonos beleegyezésével bement a házba, a 
szekrényből kivett egy pénztárcát 60 ezer forinttal és egy női 
karórát. Az okozott kár 65 ezer forint. Mivel a gyanúsított állandó 
lakhellyel nem rendelkezik, alappal feltehető, hogy a nyomozás 
során elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne. Tekin-
tettel továbbá az életkörülményeire és büntetett előéletére, fel-
tehető az is, hogy további szabadságvesztéssel büntethető 
újabb bűncselekményt követne el. A bíróság a gyanúsítottat 
meghallgatta, az indítványt megvizsgálta és azzal egyetértve 
elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a 
tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, legfeljebb 
azonban november 30-ig. A döntés ellen a gyanúsított és védője 
fellebbezést nyújtott be, így a döntés nem végleges, de végre-
hajtható.
 Forrás: BKT Sajtó

HÍRHASÁB
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Meg alakult az új Pest Megyei Közgyűlés
Szabó Istvánt, a Fidesz–KDNP politikusát választották 
elnöknek a Pest Megyei Közgyűlés alakuló ülésén.

Pest Megye Közgyűlése a 
jelen lévő 43 képviselő 42 
igen szavazatával Szabó Ist-
vánt választotta meg a köz-
gyűlés elnökének. Szabó Ist-
vánt először 2014-ben vá-
lasztotta elnökének a köz-
gyűlés.

A régi-új elnök köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy Pest me-
gye fontos szerepet tölt be az 
országban. Megmaradt a 
legnépesebb megyének, sőt, 
a megyék között kivételes 
mértékben növekedett a né-

pessége. Ma már 1,3 millió 
ember él a 187 megyei tele-
pülésen és itt a legmagasabb 
a gyermekek száma az egész 
országban. 350 ezer munka-
hely van a megyében, majd 
90 ezer vállalkozás műkö-
dik, így a Pest megyei 187 
város és község ereje, tehet-
sége és sorsa Magyarország 
fejlődésének kulcsa.

Szabó István úgy fogalma-
zott, hogy az elmúlt majd há-
rom évtized alatt Pest Megye 
Önkormányzata nagy válto-

zásoknak volt tanúja. Emlé-
keztette a képviselőket arra, 
hogy 2016-ban az Európai 
Bizottság régiókra vonatko-
zó rendeletének módosítása 
alapján létrejött az önálló 
Pest Régió, mint NUTS2 
szintű statisztikai tervezési 
térség. Ez lehetőséget ad a 
megye valós kihívásainak és 
jólétének megfelelő támoga-
tások lehívására, ami az el-
múlt időszakban még a ha-
zai költségvetés forrásaiból 
történt, de 2021–2027 között 
már az új uniós regionális 
fejlesztési források biztosít-
ják ezt.

A közgyűlés alelnököknek 
a Fidesz–KDNP képviselőit, 
Szerenka Tibort és Wentzel 
Ferencet választotta meg.

A közgyűlés 44 tagja közül 
24-en a Fidesz–KDNP, 9-en a 

Momentum, 7-en a Demokra-
tikus Koalíció, 4-en pedig a 
Jobbik színeiben nyertek 
mandátumot.

Forrás: pestmegye.hu

Egy eztetés a református óvodáról
A januári közgyűlési döntés nyomán a Diósdi út 83. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant térítés
mentesen átadták az Érdligeti Református Egyházköz
ségnek, hogy ott hatcsoportos egyházi óvoda épülhes
sen. A tervek jelenlegi állásáról egyeztetett Literáty 
Zoltán református lelkipásztor Csőzik László polgár
mesterrel. 

„Literáty Zoltán reformá-
tus lelkipásztor volt az első 
hivatalos vendégem, vele át-
tekintettük a Diósdi úti be-
ruházás jelen állapotát” – 

számolt be róla közösségi-
média-felületén Csőzik 
László, akit kerestünk az 
egyeztetés kapcsán.

Mint azt lapunknak el-
mondta, a találkozón több 
fontos kérdésben folyt 
egyeztetés az egyház képvi-
selőjével, egyebek között a 
parkolás problémája is szó-
ba került.

– Pillanatnyilag egy 
probléma merült fel, a par-
kolás azon a területen meg-
oldatlan. A környező mel-
lékutcákban lakók már ko-
rábban is panaszkodtak az 
Érdligeti iskolára, hogy a 
gyermekeiket szállító szü-

lők rendszeresen a mellék-
utcákat használják. Felme-
rült az is, hogy van-e alter-
natívája ennek az ingatlan-
nak, de ilyen nagyságú, 

4600 négyzetméteres ingat-
lant máshol nem találtunk, 
tehát marad a Diósdi úton 
– hangsúlyozta a polgár-
mester.

Csőzik László kiemelte, 
hogy ő azt kérte, legyenek 
igen nagy figyelemmel a la-
kók várható panaszaira. 

– Kértem őket, hogy fussa-
nak még egy kört a tervezte-
tőnél, hogy el lehet-e helyez-
ni még egy belső parkolót, 
illetve át lehet-e rendezni 
nagyobb változtatás nélkül a 
terveket, hogy erre a szem-
pontra figyelemmel legyünk, 
hogy ne terhelje meg a kör-
nyék rendjét. Erről jelenleg 

egyeztetnek a tervezővel – 
hangsúlyozta.

A polgármester elmondta, 
hogy az egyeztetésen arról 
is szó esett, felvállalja-e az 
épülő református óvoda a 
speciális nevelési igényű 
gyermekek nevelését is.

– Nyitottságot mutattak 
ebben a kérdésben, és azt is 
meghatároztuk, hogy ez in-
tegrált formában történjen, 
feltehetően két csoportot il-

letően. Erről is egyeztettek 
már a halásztelki gyógype-
dagógiai szolgálattal – tette 
hozzá. A polgármester azt is 
elmondta, hogy a jelenlegi 
tervek szerint jövőre elindul-
hat az építkezés és vélhetően 
két év múlva át is lehet adni 
az óvodát, amely egy orszá-
gos pályázatból valósulhat 
meg. 

A polgármester kérdé-
sünkre azt is elmondta, 
hogy ha más egyházaktól is 
megkeresések érkeznek az 
önkormányzathoz, támoga-
tólag állnak hozzá a kér-
déshez. 

QQ (gyliv)

T. Mészáros András 
az érdi Fidesz elnöke
Október 28án a választást értékelő és a jövő feladata
it meghatározó közgyűlést tartott az érdi Fidesz.  
T. Mészáros András lemondott elnöki tisztségéről, ám 
a tagok közfelkiáltással, ellenjelölt, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül újraválasztották.

A hatfős Fidesz–KDNP 
közgyűlési frakció jövőbeni 
munkáját illetően T. Mészá-
ros András elmondta: cél-
juk, hogy minden olyan elő-
terjesztést, ami Érd és az 
érdiek javát szolgálja, tá-
mogassanak, ami pedig 
nem jó Érdnek, azt ellenzik 
majd.

– Az érdiekért fogunk 
dolgozni, ahogy tettük azt 
az elmúlt 13 évben is – fűzte 
hozzá.

T. Mészáros András a kö-
zelmúltban eg yeztetett 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselővel; a 
megbeszélés témája Érd jö-
vője és a Modern Városok 
program volt.

– Nekünk továbbra is az a 
legfontosabb, hogy ne sé-
rüljön a Modern Városok 

program. A pénzt minden 
fejlesztésre megszereztük 
a város számára – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: tartanak tőle, 
hogy a program sérülni fog, 
a fejlesztések nem valósul-
hatnak meg maradéktala-
nul. Az országgyűlési kép-
viselővel is arról tárgyal-
tak, hogy mindenféleképp 
meg kell menteni az érdi 
fejlesztéseket.

– Szükség van a katoli-
kus és a református közép-
iskolákra, óvodákra, vala-
mint az általános iskolák-
ra, az új tanuszodára, a 
közlekedési csomópontok-
ra, és mindent megteszünk, 
hogy ezek megvalósulhas-
sanak– hangsúlyozta T. Mé-
száros András.

QQ Á. K.

Szabó István átveszi a megbízását Kenéz Tibortól, a Területi Válasz-
tási Bizottság elnökétől  (Fotó: pestmegye.hu/Fényes Gábor)

T. Mészáros András elmondta: az érdiekért fognak dolgozni, 
ahogy tették az elmúlt 13 évben is  (Fotó: erdmost.hu/archív)

Literáty Zoltán református lelkipásztor (j) volt Csőzik László első hivatalos vendége 
 (Fotó: facebook/csoziklaszlo)
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A legnagyobb magyar vadász
A Magyar Földrajzi Múzeum állandó kiállításának tár
lói ban nem csupán a hazai geográfia nagyjainak relik
viáit őrzik, de olyanokét is, akik részben vagy egészben 
kedvtelésből, nevezetesen a vadászat kedvéért járták a 
világot. Ha valakinek közülük helye van egy ilyen gyűj
teményben, az Széchenyi Zsigmond, akit a mai napig a 
legnagyobb – hiába, ez a család már csak ilyen, a legna
gyobb magyar, Széchenyi István a dédnagybátyja volt – 
magyar vadásznak tartanak. Halála után 50 évvel is az 
Ahogy elkezdődött című könyvét szavazták meg a leg
jobb vadászkönyvnek.

Az egyik legjelentősebb 
magyar főrendi család sar-
ja, Széchenyi Zsigmond 
1898-ban született, gyer-
mekkorát Székesfehérvár 
mellett, Sárpentelén töltöt-
te, itt kezdett vadászni is. 
Mire leérettségizett, tom-
bolt az első világháború, ő 
is a frontra került, majd 
müncheni, stuttgarti és 
cambridge-i egyetemi ta-
nulmányok után apja kő-
röshegyi birtokán kezdett 
gazdálkodni, de földjeit ha-
marosan „megették az 
oroszlánok”, azaz utazá-
sainak finanszírozása ér-
dekében eladogatta azo-
kat. Így jutott el Afrikába 
először 1927-ben Almásy 
László társaságában, aki-
vel később aztán nem kis 
veszélyek közepette gép-
kocsival átszelték a sivata-
got is. 

Az első útról ezt írta: 
„Szerény, spórolós, min-
den garast foghoz verő, 
mégis emlékezetes, sőt si-
keresen felejthetetlen ex-
pedíció volt! Szívemet Afri-
kával véglegesen eljegy-
ző!” Vissza is tért, amint 
lehetett, s ekkor már tuda-
tosan, a könyvírás szándé-
kával vezetett naplót, ami-
ből első könyve, a Csui! 
született, s ami egycsapás-
ra népszerűvé tette. Már 
ebben a kötetben megmu-
tatkoztak írói erényei: az 
egzotikum, a kaland, a ne-
hézségek, a sikerek érzék-
letes leírása, a humor, az 
önirónia és a remek hangu-
latfestő képesség. 

Akkoriban Afrikában va-
dászni igazi kaland volt, hi-
szen ebben az időben még 
minden valóságos: a veszély, 
a malária, s volt vad is bőség-
gel. Még nem vadásztak heli-
kopterről, legfeljebb ütött-ko-
pott Land Roverekkel közelí-
tették meg az oroszlán búvó-
helyét, de többnyire gyalogo-
san járták a vadászösvénye-
ket az állatok nyomát követ-
ve. Széchenyi Zsigmond nem 
tartozott a dúsgazdag arisz-
tokraták közé, de azért újra 
és újra eljutott Afrikába, sőt 

új úti célokat is tűzhetett 
maga elé: következett Alasz-
ka, s erről egy új könyv ter-
mészetesen, majd India 
(1938-ban, a háború előtti 

utolsó pillanatban), amit ma-
haradzsák vendégeként an-
gol feleségével járt és vadá-
szott végig. Ennek az útnak a 
hozadéka a Nahar című kö-
tet, amiben a kalandokon túl 
a mérhetetlen szegénységet 
és a káprázatos gazdagságot 
is fölmutatja. 

A háború után Széchenyi 
Zsigmond sorsa sok más 
arisztokratáéhoz hasonlóan 
alakult, hiába volt a legna-
gyobb magyar leszárma-
zottja, köz- és elismert va-
dászíró, a kitelepítést nem 
kerülhette el, lakóhelyül egy 
tanyasi, ajtó nélküli tyúkólat 
jelöltek ki számára. A forra-

dalom után, az idők enyhülé-
sével állást vállalhatott 
Keszthelyen a Helikon 
Könyvtárban, sőt 1960-ban 
fölajánlották neki, hogy ve-
gyen részt egy expedícióban 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
Afrika-gyűjteményének pót-
lására, így jutott el nyolcad-
szor a szeretett földrészre, 
aztán majd még egyszer, 
utoljára 1964-ben. Élete utol-
só éveiben tehát megadatott 
neki, hogy a szocializmus-
ban is elismerjék munkássá-
gát, könyveit újra kiadták, 
1967-ben hunyt el. Tizen-

négy könyvet írt, amelyek 
összesen 52 kiadásban, más-
fél millió példányban jelen-
tek meg.

A nagy vadász budai, Is-
tenhegyi úti villájában – 
amit a háború alatt bérbe 
adott – őrizte 1300 darabos, 
páratlan értékű trófeagyűj-
teményét, amely egy bomba-
találat következtében el-
pusztult. Átvészelte viszont 
az ostromot négyezer dara-
bos vadászati szakkönyvtá-
ra, amit 1969-ben a Mező-
gazdasági Minisztérium 
megvásárolt a Természettu-
dományi Múzeum számára.

QQ (mnp)

Széchenyi Zsigmond 1927-ben jutott el először Afrikába 
 (Fotó: Magyar Földrajzi Múzeum archívuma)



Hál ózatbővítés miatt sofőröket keres a SPAR
A SPAR Magyarország üzletlánca – az 

újabb áruháznyitásoknak és a franchise há-
lózat szélesedésének köszönhetően – dina-
mikusan, gyors ütemben növekszik. A jelen-
tősen megnőtt forgalom miatt a SPAR meg-
kezdte a bicskei és üllői logisztikai központ-
jainak bővítését. Az első körben négy-négy-
ezer négyzetméterrel megnövelt elosztó- és 
szervezőcentrumok így összesen már 90 000 
m² területen szolgálják ki és támogatják az 
üzlethálózatot. A látványos növekedés indo-
kolja, hogy a kiskereskedelmi vállalat új 
gépjárművezető kollégákkal erősítse a mun-
katársai mintegy 13 000 fős csapatát.

A SPAR Magyarország a bicskei logiszti-
kai központjába sofőr munkatársakat keres, 
akik legalább C kategóriás jogosítvánnyal 
és emelő-hátfal kezelői engedéllyel rendel-
keznek. Az E besorolású vezetői engedély 
előny, de nem feltétel, mivel a vállalat a C 
kategóriával jelentkezőket – tanulmányi 
szerződés keretein belül – E minősítéshez 
segíti. 

A vállalat kiemelkedő kereseti lehetősé-
get biztosít: a sofőr kollégák átlagosan havi 
bruttó 500–600 ezer forintot kereshetnek, 
amely teljesítményarányosan jóval több is 
lehet. A dolgozók 13. havi bért, havonta brut-
tó 10 000 forint béren kívüli készpénzes jut-
tatást, valamint műszakpótlékot is kapnak a 
délutáni, éjszakai és hétvégi munkavállalás 
esetén. A versenyképes alapjövedelem és a 
számos béren kívüli juttatás mellett a válla-
lat támogatja a munkatársak szakmai fejlő-
dését is. A döntést segítő szempont lehet, 
hogy a belföldi fuvarozás a nemzetközivel 
szemben azért előnyös, mert a munkatárs 
mindennap otthon lehet a családjával.

A bejelentett, az érvényes jogszabályok-
nak minden tekintetben megfelelő – többek 
között a vezetési időt és pihenőidőket maxi-
málisan betartó – hosszú távú munkalehető-
ség során a SPAR a rugalmas műszakbeosz-
tás lehetőségét is kínálja. A kulturált, minő-
ségi munkakörülményeket a legmodernebb 
eszközpark és közel 100 hűtős szerelvényből 
álló gépjárműflotta garantálja, a járművek 
átlagkora mindössze 3 év. A magyarországi 
kiskereskedelmi láncok piacán a SPAR az 
egyetlen cég, amely saját járműállománnyal 
rendelkezik, ezáltal is jobban oda tud figyel-
ni kollégái igényeire. Bicskén például a kö-
zelmúltban készült el a saját járműflotta-bá-
zis, ahol korszerű szociális, pihenőblokkok, 
saját kamionmosó és üzemanyagtöltő állo-
más várják a sofőröket.

Aki szeretne egy összetartó, dinamikus 
csapat tagja lenni és szereti az önálló, fele-
lősségteljes munkát, küldje el az önéletraj-
zát az olah.krisztina@spar.hu e-mail címre 
a megpályázni kívánt munkakör feltünteté-
sével, vagy érdeklődjön +36 20 823 8352-es 
telefonszámon.

 (X)
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Sze nt Márton fényei
Szent Márton napjához többféle népi hagyomány kap-
csolódik – elég, ha az ilyenkor szinte kötelezően fo-
gyasztandó libapecsenyére gondolunk. Érden nem-
csak a magyar szokások honosodtak meg, hanem a 
német nyelvterületről származó hagyományok is.

Szent Márton napjához 
több népszokás kapcsoló-
dik; ezek a mezőgazdasági 
munkák befejeződéséhez, 
valamint az advent köze-
ledtéhez kötődnek, más-
részt ahhoz a legendához, 
miszerint Szent Márton a 
libák közt próbált elrejtőz-
ni, amikor püspökké akar-
ták választani, ám a ludak 
elárulták gágogásukkal. 

November 11-én libape-
csenye, ludaskása vagy li-
bazsíros kenyér kerül az 
asztalra, nehogy aztán 
egész évben éhezzünk – hi-
szen, ahogy a mondás tart-
ja, aki Márton napján libát 
nem eszik, az egész évben 
éhezik. Nem véletlen, hogy 
Márton napja egyben a 
nagy lakomák napja is: ez a 
karácsonyt megelőző 40 na-
pos böjt előtti utolsó ünnep-
nap. Régen szokás volt, 
hogy a liba húsából, különö-
sen a hátsó részéből, küld-
tek a papnak is, innen ered 
a „püspökfalat” kifejezés. A 
sült liba mellcsontja sem 
veszett kárba, ebből az idő-
járást jósolták meg: ha a 
csont barna és rövid, akkor 
sáros lesz a tél, ha viszont 
hosszú és fehér, akkor ha-
vas. Az aznapi időjárásnak 
viszont az ellenkezője vár-
ható: Márton napján, ha a 
lúd jégen jár, akkor kará-
csonykor vízben poroszkál. 
A Márton-napi lúdvacsora 
után „Márton poharával”, 
vagyis a novemberre éppen 
kiforrott újborral szokás 
koccintani.

Német nyelvterületen 
Márton napján a libalako-
ma mellett lámpás felvonu-
lást tartanak – ez a szokás 
Szent Márton emlékét őrzi, 
és a jó cselekedeteit szim-
bolizáló fényt juttatja el az 

emberekhez – és különle-
ges süteményeket sütnek. 

Érd két német nemzetisé-
gi oktatási, nevelési intéz-
ményében is fontos ünnep a 
Márton-nap. A Pumukli 
óvoda minden évben meg-
rendezi lámpás felvonulá-
sát. Az óvó nénik a gyere-
kekkel előre elkészítik a 
lámpásokat, és az alkalom-
hoz kapcsolódó német, illet-
ve magyar dalocskákat 
énekelve járják majd körbe 
a környező utcákat. Az óvo-
da udvarán megvendégelik 
a gyerekeket és a szülőket: 
tea, libazsíros kenyér és a 
tradicionális Weckmann – 
ember alakú édes süte-
mény, mazsolaszemekkel, a 
szájában agyagsíppal – ke-
rül ilyenkor az asztalra. A 
Marianum iskolában is 
megtartják a lámpás felvo-
nulást, és – ahogy ez már 
hagyomány – az újvárosi 
templomban a diákok rövid 
színdarabban elevenítik fel 
Szent Márton életét.

Természetesen több ön-
kormányzati óvoda, városi 
iskola is szervez ilyenkor 
libás programokat, illetve 
lámpás felvonulást. A park-
városi fiókkönyvtár is ké-
szül Márton-napi program-
mal. November 11-én dél-
után hattól kézműves fog-
lalkozást tartanak: először 
felelevenítik a Márton-nap-
hoz kötődő magyar népi ha-
gyományokat, majd papír-
ból libát készítenek. A gye-
rekeket már három-négy 
éves kortól várják, hiszen 
szülői segítséggel a legki-
sebbek is el tudják készíte-
ni ezt a Márton-napi díszt. 
A részvétel ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz 
kötött.

QQ Á. K.

Bar angolás az anyai lélek útvesztőiben
Anyasági tabukat feszegető könyv jelent meg nemrégi-
ben, ráadásul egy érdi kétgyermekes anyuka tollából, 
saját tapasztalatai alapján. Kovács Kornélia Anyaság a 
csillámpónin túl című könyve nem egy szokványos gyer-
meknevelési szakkönyv, nem kézikönyv és a legkevésbé 
sem használati utasítás. Egyfajta barangolás az anya-
ság, az anyai lélek útvesztőiben – állítja maga az író a 
könyv előszavában.

Egy nő, aki mostanság 
szül, kapkodhatja a fejét a 
nagy információáradatban. 
Minden héten újabb és újabb 
szenzációs gyereknevelési 
könyvek jelennek meg, ame-
lyek megmondják a tutit, mit, 
mikor, hogyan kell és ho-
gyan nem kell, sőt, tilos csi-
nálni a gyerekkel. És amikor 
már tényleg ott van testi-lel-
ki valójában a kisember az 
ölünkben, csak nem akar 
semmi sem úgy sikerülni, 
mint ahogy az a nagykönyv-
ben le van írva. Egyik nagy-
könyvben sem. Ilyenkor jö-
het a nagy felismerés: vala-
mi gond van velünk, és való-
színűleg a világ legrosszabb 
anyái vagyunk. Aztán ké-
sőbb az, hogy talán nem is 
bennünk van a hiba. De hogy 
eddig eljussunk, kellene az, 
hogy ne megvető kommente-
ket kapjunk a közösségi ol-

dalakon vagy felnyársaló te-
kinteteket a játszótéren, ha 
épp szóba hozzuk gondjain-
kat. Vagy legalább lenne egy 
könyv, ami éppen ezzel fog-
lalkozna. Az utóbbit most 
már kipipálhatjuk.

– Azt tapasztaltam, hogy 
sok helyen csak a mellébe-
szélés megy, és elbagatelli-
záljuk ezeket a dolgokat. 
Nem illik beszélni róluk, 
mert ha panaszkodni szeret-
nél, akkor rád szólnak, hogy 
ne panaszkodjál, ezt akar-
tad, legyél boldog, van gye-
reked – meséli Kornélia, 
miért vágott bele a könyv-
írásba. – Nagyon sokszor ta-
lálkoztam megmondóembe-
rekkel, és közben senki nem 
jött oda, hogy figyelj, teljesen 
természetes az, amit érzel, 
mert a legtöbb anya átesik 
ezen. Pedig ezt fontos lenne 
tudnia mindenkinek, hogy 

ne tartsa magát rossz anyá-
nak csak amiatt, mert nem 
vagyunk maradéktalanul 
boldogok. 

Hogy mennyire hiánypótló 
is a könyv, azt egyetlen feje-
zete is képes bebizonyítani. 
Ennek a címe: „Egyedül”, de 
nem a szitokszóra koptatott 
baby bluesról szól, hanem 
arról, mi van akkor, ha az 
anya egyedül marad a gye-
rekneveléssel. Kornélia be-
vallja, hogy őt is egyedül ne-
velte édesanyja, miután apja 
magára hagyta akkor vá-
randós édesanyját. És saj-
nos vagy nem sajnos, de a 
statisztikák szerint minden 
második anya – a volt férj 
hozzáállásától függően – tel-
jesen vagy majdnem teljesen 
egyedül marad a gyerekne-
veléssel. Amit azonban 
egyedül is lehet jól csinálni.

Kornélia szerint a könyve 
főleg friss anyukáknak jön 
jól a gyerkőc egyéves koráig, 
de kapott visszajelzést már 
egy nagyobb gyereket neve-
lő anyukától is, aki azt 
mondta, jó volt nosztalgiáz-
nia kicsit, és a helyére került 
sok minden benne a régi dol-
gokból. Q (noi)

Márton-napi lámpások  (Fotó: Á. K.)
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Azt szokták mondani, az 
északi népek fagyosak, nincs 
semmi humorérzékük. Aki ol-
vasott már a norvég kortárs 
szerző, Erlend Loe könyveiből, 
tudhatja, hogy ez az állítás, 
mint az a sztereotípiákkal len-
ni szokott, egyszerűen nem 
igaz. Másfajta humor ez, de 
humor. Intelligens, abszurd, 
fanyar, már-már keserűnek 
mondhatnánk, de a végletekig 
őszinte. A skandináv író köny-
vei több országban vezetik 
a sikerlistákat, a kilencvenes 
évek közepén megjelent Naiv.
Szuper című kultuszregényén 
egy egész generáció nőtt fel. 

A Doppler első része ná-
lunk először 2006-ban jelent 

meg és azóta két újabb ki-
adást ért meg. Címét a fősze-
replőről, Andreas Dopplerről 
kapta, aki egészen történe-
tünk kezdetéig boldog csa-
ládapaként élt Oslóban. Min-
dene megvolt, amiről csak a 
fejlett társadalom embere ál-
modhat: szerető család, nagy 
ház, jól fizető állás. És pont 
ez az, amiből elege lesz. De 
nem csak úgy simán lesz ele-
ge, hogy panaszkodik róla a 
szomszédnak. Nem, Doppler 
nem az a fajta. Ő fogja magát 
és kiköltözik az erdőbe. Ott-
hagyja a családját, a házát és 
felmond a munkahelyén – 
hiszen „ha csinálunk valamit, 
hát csináljuk jól”. Amellett, 

hogy minden porcikájával 
törekszik tökéletesen füg-
getleníteni magát a modern 
civilizációtól, Doppler az ösz-
szes alkalmat megragadja 
arra is, hogy kellő öniróniával 
meg is magyarázza tetteit. 
Eközben természetesen gör-
be tükröt tart a fejlett társa-
dalom tagjai elé (ezek mi, 
olvasók volnánk!), kritizálva 
nemcsak cselekedeteiket, de 
gondolataikat is. És ahogy 
olvassuk a könyvet, újra és 
újra felmerül bennünk, hogy 
igaza van: az a baj, hogy túl 
sokat okoskodunk.

Doppler kalandjait és Loe 
többi könyvét keressék a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtárban!

KÖNYV

Erlend Loe: Doppler-trilógia

Karsai Dávid
1989–2019

Megrendülten értesültünk, hogy Dávid fiatalon, tragikus munkahelyi bal-
esetben életét vesztette. Sokan ismerték, mivel éveken át állandó szereplője 
volt Érd város ünnepségeinek (Elhurcoltak emléknapja, 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés, Hősök napi meg-
emlékezés és az október 23-i Szabadság Napja). Igazi lokálpatriótaként, kisis-
kolás korától kivette részét az érdi közösségi munkákból (II. Lajos Általános 
Iskola kerítésének építése, Szent Iván-éji, Szent Mihály-napi búcsú, Adventi 
séta, Duna-part takarítása). Városunk történelmét szívügyének tekintette, 
ezért sokszor az idegenvezetésbe is besegített, hogy mások is megismerjék Érd 
szépségét, sokszínűségét. Számtalan elismerő oklevéllel jutalmazták társa-
dalmi munkáját. A sport területén is jeleskedett, ezért 2008-ban Érd Város 
Kiváló Sportolója címmel tüntették ki, a rögbiben elért nemzetközi és hazai 
sikereiért. Minden területen a tudása legjavát adta, ezért rövid, de tartalom-
ban gazdag élete példaértékű lehet fiataljainknak.

Nyugodjon békében.

Búcsúztatója november 12-én 14 órakor lesz az Érd, Ercsi-úti temetőben. 
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Az órás
Azok közé a kevesek közé 

tartozik, akik itt születtek 
Érden. Ófaluban, persze. A 
víz nevelte őket, a Duna, ak
koriban még vízimalmok 
szolgáltak őrléshez. „Em
lékszik a malmokra?” 
„Hogyne emlékeznék! Mi 
magunk is ott őröltettünk, s 
időnként nagy tisztesség 
ért, magam hordhattam csó
nakkal a malomba a gabo
nát.” Apjának, idősebb Ku
hár Józsefnek cipészműhe
lye volt, onnan hozhatta az 
ipar szeretetét. „Nem is any
nyira a mesterség, mint a 
műhely hangulata vonzott. 
Külön világ volt az, az embe
rek, mintha csak ürügynek 
hozták volna foltoznivaló ci
pőjüket, elüldögéltek a há
romlábú szék mellett, hoz
tákvitték a falu híreit. Én, 
az egyébként virgonc gye
rek, órákig is el tudtam hall
gatni őket.” A másik bölcső a 
repülőtér volt, a magyar vi
torlázórepülés legnagyobb
jainak, Tasnádik, Pettendik 
gyakorlóhelye. „Napokat 
töltöttünk el a repülőtéren, 
ott lábatlankodva a gépek 
körül, s micsoda nagy dicső
ség volt, ha megfoghattuk a 
szárnyvéget vagy ha maga a 
nagy Nádi mutatta meg a gé
pet!”

Nem lett cipész, de iparos
ember igen: az órásmester
séget választotta. „Az igaz
ság az, hogy nem fűlt a fo
gam a tanuláshoz. Ipar meg, 
így járta nálunk Ófaluban, 
mindig jól jön a férfiember
nek.” A MOMban járta ki az 

iskolát, ott kezdte a szakma 
gyakorlását is. Onnan ke
rült vissza Érdre, huszonöt 
éve már annak. „Mi kell az 
órásmesterséghez, türe
lem?” „Az kellene, de valójá
ban nyughatatlan, mozgé
kony természet vagyok. 
Mégis, ha behúzódom a kuc
kómba és kezembe veszem a 
parányi kis szerkezetet, 
mintha megszűnne körülöt
tem a világ.”

Ráérő idejében az órás au
tójába ül és meg sem áll a 
Velenceitóig, kicsónakázik 
a vízre, horgászik. Műhelye 
falán színes fénykép: kana
dai horgászzsákmány. „Lá
nyom ment férjhez Kanadá
ba, az ő révén kerültem ki 
magam is. Hát az csodálatos 
világ, ott víz van és fenyő, és 
az ember akár szabadkézzel 
foghatja a halakat.”

Műhelyébe mintha csak 
apja ófalui világát örökítette 
volna át. Kliensei az órát 
mintha csak ürügyül hoz
nák, úgy térnek be egyegy 
beszélgetés kedvéért. Az 
órás elmosolyodik, szemé
ben sejtelmes hunyorítás. 
„Tudja, ilyenkor meggyón
nak nekem.”

1981. január 7.

A néptanító
Június 7én köszöntjük a 

pedagógusokat. A városi ün
nepséget szombaton 11 óra
kor a tusculanumi iskolában 
tartják. Lapunk Tóth Ká
rolynak, a parkvárosi (8as) 
iskola búcsúzó igazgatójá
nak szavaival emlékezik 
meg a nevelők munkájáról.

„Nem akartam pedagógus 
lenni. A véletlen, ami oly 
sokszor beleszól életünkbe, 
irányította az én sorsomat 
is. Katonatisztnek készül
tem, mai fejemmel nehezen 
tudnám megmondani, mi
ért? A nagyváradi évek alatt 
a tisztiiskolán Féja Gézát, 
Szabó Dezsőt olvastatott ta
nárunk velünk. Nem mond
hatom, hogy nagyon tudtuk 
volna, mit is olvasunk, de 
bőrünkön éreztük a társa
dalom ellentmondásait és 
örömmel fogadtuk az új gon
dolatokat.

Nemcsak a tanári pálya, 
hanem a szak kiválasztásá
ban is a sorsnak volt szere
pe. Egészen prózai dolog 
döntött: azt kerestem, hol 
nem kell dolgozatot javítani. 
Így lettem földrajzos. Mindig 
is vonzott a mozgató okok 
ismerete, ezt kerestem a ter
mészettudományban, s 
ezért az állandó oknyomo
zásért választottam a törté
nelmet is. Így kerültem egy
kori orosházi diáktársaim 
biztatására a Petőfi kollégi
umba.

A három népi kollégium 
egyike volt ez abban az idő
ben, s ha van valami, amiért 
hálás vagyok az életben, hát 
az az időszak. Egyik napról 
a másikra éltünk, reggel 
nem tudtuk, hogy estére mit 
eszünk, de szivarosként 
szívtuk magunkba az új is
mereteket, vitatkoztunk – fi
atalok voltunk. A legtöbb, 
amit a kollégium adott, még
is az a hit volt, amivel ben
nünket elindított a pályán: 
tudatosan a nép tanítóinak 

nevelt bennünket. S valósá
gos néptanítóként próbáltuk 
megélni életünket. Ma sincs 
számomra nagyobb meg
tiszteltetés, mintha valaki 
azt mondja: tanító úr.

Pedig hát igazgató va
gyok: úgy hozta a véletlen, 
hogy minden akaratom elle
nére erre a posztra irányí
tott az élet. Odahaza, Békés
ben – mert, igaz, ma érdinek 
vallom magam, ez az én ott
honom – tanítóskodtam egy 
ideig, de aztán kollégiumot 
vezettem Békéscsabán, s 
Érdre kerülve hatvankettő
ben is csak rövid ideig tud
tam ’egyszerű’ pedagógus 
maradni. Előbb az induló 
gimnáziumban lettem igaz
gatóhelyettes, majd ide ke
rültem Parkvárosba – veze
tőnek. A véletlen dolga az is, 
hogy életemben sokat építet
tem. Szó szerint építkezés 
volt ez: a gimnáziumon dol
goztunk (amikor kész volt 
az első szint, ott kezdtük 
meg a tanítást), aztán meg
építettük idefönn, Parkvá
rosban ezt az új iskolát. Hát 
ez volt a nehezebb! Most, 
hogy túljutottunk a nagy 
munkán, én magam mond
tam azt: elvégeztem, ami 
rámbízatott, megköszönöm 
a bizalmat.

Nem mondom, hogy köny
nyű dolog a válás, hiszen 
csak tizennégy év volt, de 
milyen évek! Együtt nőt
tünk mi Parkvárossal: az 
egykori Ilkamajori iskola 
tantermeiben dolgoztunk a 
kollégákkal. Amikor ideke
rültem, valaki azt üzente a 
parkvárosiak közül: nem 

sok sót eszem meg itt. Volt 
úgy, hogy meg akartak ver
ni, nem pont engem, hanem 
akit éppen itt találtak az is
kolában, soha nem vertek 
meg. Parkváros egy kicsit a 
miénk volt: idefönn nem ér
het véget a tanár órája a ta
nítással. Nemegyszer békít
gettünk családokat, védtük 
meg a gyerekeket, s ha egyi
kükmásikuk rosszabbul ta
nult, viselkedett, tudtuk, a 
szülőknél kell kezdeni a ne
velést.

Mert ez is a népi kollégium 
hatása volt: mi nem állhat
tunk meg az iskola kapujá
ban. Nyitott iskola, mondják 
ma, mint az oktatás tudomá
nyának új fogalmát – én azt 
hiszem, e nélkül egy iskola s 
maga a pedagógus el sem 
képzelhető. Ezért is vállal
tak magukra mindig sokat a 
parkvárosi pedagógusok, s 
nemcsak szigorúan vett ne
velői munkát, de járdaépí
tést, szervezést, társadalmi 
kötelezettséget is. S ha ma 
azt mondhatom, sok mindent 
meg tudtam valósítani elkép
zeléseimből, akkor az ennek 
a pedagógusközösségnek 
köszönhető. Azt sajnálom 
csupán, hogy nem fejezhet
tem be minden tervemet.

Befejezik majd ők, és biz
tos vagyok abban, hogy job
ban is csinálják, mint én tet
tem  a dolgomat. S ha vala
mire büszke vagyok, akkor 
arra, hogy olyan tanári kart 
vezethettem, amely magáé
nak vallja Eötvös szép sza
vát a pályáról: ’Nem hivatal 
– hivatás’.”

1981. június 3.

Urbán LászLó – Érdi arcok



12 | 2019. november 6. |    program

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek 
zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütör-
tök 12–19 óráig. A pénztári nyitvatartá-
son kívül az előadások előtt 1 órával!
PROGRAM
Vasútmodell-kiállítás és vásár
Csoportokat pénteki napon előzetes 
bejelentkezés után tudjuk fogadni. 
Bejelentkezés: Czinderné Tassi Beáta 
06-30-597-8823
November 8–9–10-én 10–18 óráig
ELŐZETES
Valahonnan valahová
Szabó Márta fotókiállítás-megnyitója. 
A művésszel Niksz Gyula fotográfus és 
M. Nagy Péter újságíró beszélget
November 15-én, pénteken 18 órakor
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására
November 16-án, szombaton 9–12 óráig
Útinapló-készítő workshop
November 17-én, vasárnap 9 órától 
13 óráig
Halász Judit koncertje
Belépő 2700 Ft, három év alatti gyer-
mekeknek a belépés ingyenes!
November 17-én, vasárnap 11 órakor
Móka Miki és barátai
Zenés mesejáték a Hadart Színház 
előadásában
10 órakor óvodai csoportoknak, 14 
órakor kisiskolás csoportoknak.
November 18-án, hétfőn
KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Modell az egész világ

Bódi Bernadette – urban sketching és 
fotórealisztikus állatportrék
Megtekinthető november 12-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Állati képek
Kasza Gábor – pillanatok és portrék az 
állatok világából
Megtekinthető november hónapban
KAMARATEREM
Absztrakt természet
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállí-
tása. Kiállítók: Dósa László, Körmendy 
Zizi, Fehér Zsuzsa, Szakács Miklós, 
Nemes Erzsébet
Megtekinthető november 12-ig
KLUBÉLET
Érdi Hungarikum Klub
November 14-én, csütörtökön 18 órakor
Kern Péter Kaktuszkör
Lukóczki Zoltán: Barangolás Dél-Ame-
rikában, a kaktuszok élőhelyén
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 14-én, csütörtökön 18 órakor 
Kertbarát kör
Növény- és vetőmag cserebere akció
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 15-én, pénteken 17 órakor
Kézműves klub
A megkezdett horgolások folytatása
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 16-án, szombaton 10–12 
óráig
Irodalomkedvelők Klubja
Öröklét? Az őszi pályázat eredmény-
hirdetése
November 22-én, pénteken 18 órakor
Fazekas-keramikus szakkör
Hétfőnként 18–19.30 óráig
Meridiántorna
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
Szövőszakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 15.30–18 óráig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Hétfő szünnap, kedd-péntek 10–17 
óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként

PROGRAM
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
A fényszennyezés káros hatásai
Előadó Kolláth Zoltán, a Magyar Csilla-
gászati Egyesület elnöke
November 11-én, hétfőn 19 órakor
MÚZEUMBARÁT KÖR
Megemlékezés Fábián Tamásról
November 12-én, kedden 15 órakor
A brú törzs tagjai között 
Vietnamban
Dr. Vargyas Gábor előadása
November 12-én, kedden 17 órakor
TÁRLAT
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geog-
ráfus újraolvasva
Ideiglenesen zárva!
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársa-
ink emlékére
Ideiglenesen zárva!

A múzeum tetőtéri előadóterme és 
a kocsiszín rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Részlegeink nyitvatartási rendjéről, 
rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információkat a fenti elérhetőségeken 
kaphatnak az érdeklődők
FELNŐTTKÖNYVTÁR
Ajánló
Válogatás ijesztő borítójú könyvekből
November hónapban
GYERMEKKÖNYVTÁR
Foglalkozások az időjárásról
November hónapban
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Márton-napi ludasságok
Kézműveskedés családoknak. A 
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött, amit a Parkvárosi Fiókkönyvtár 
elérhetőségein lehet megtenni
November 11-én, hétfőn 18 órakor

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
TÁRLAT
Konstruktív terek
Kiállítók: Aknay János, Balogh László, 
Bereznay Péter, Erdős János, Kéri 
Mihály, Matzon Ákos, Pataki Ferenc, 
Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán,  
Sz. Varga Ágnes (Kabó)
Megtekinthető november 16-ig

Guzsalyas Kézimunka Szakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15.30–18 óráig

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: 
Cseke Gabriella 06-23-365-490/102

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118
kozossegihaz@szepesmk.hu
PROGRAM
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
November 12-én, kedden 10 órakor
Kisállatsimogató
November 16-án, szombaton 15 órakor
Babamasszázs-tanfolyam
Részletek a Facebookon
November 21-én, csütörtökön 10 órakor
Tárlat
Kávránné Szedmák Ilona és Vimcze 
Judit önálló kiállítása
Megtekinthető november 28-ig
HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna 9 órakor
Hozd a kezed!
Kerámia szakkör 16.30 órakor
Zumba 18.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna 8.30 órakor
Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 
órakor
Zsírégető erősítés
Október 30-tól 19 órakor
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba 18.30 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Senior torna 8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
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November 11., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
 Kisvárda Master Good SE–ÉRD
20:45 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:55 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:25 bibliai Szabadegyetem 
22:15 Fény-Kép  kulturális magazin
22:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó
23:20 verses percek

November 12., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
  GRENCSÓ OPEN COLLECTIVE feat. LEWIS 

JORDAN 2. rész
20:35  Flóra Film – madarat tolláról…   

10. rész
 ismeretterjesztő filmsorozat
21:05 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság
 ÉRDI VSE–BKV Előre
22:45 műábránd 
 FRÖMMEL GYULA 60 kiállítás 1. rész
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:35 verses percek

November 13., SZerDA
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:35 mozgás sportmagazin
20:05 bibliai Szabadegyetem 
20:55 Globo Tv – Portré 
 Pogány János antikvárius

21:15 egy nap a világ – Tel-Aviv
 útifilmsorozat
21:40 Sztárportré 221. rész
22:05 Fény-Kép kulturális magazin 
22:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:50 Híradó
23:10 verses percek

November 14., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 Sztárportré 221. rész
20:30  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
 Kisvárda Master Good SE–ÉRD
21:40 Kempo sportmagazin
21:55 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 mozgás sportmagazin
23:05 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 verses percek

November 15., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Érdi Szenior akadémia 
  Mit együnk és mit ne együnk időskorban 

1. rész
20:05 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:15 A sándorgyuri – Flóra Film
 portréfilm
21:10  vajtó és a világ – Gönczi betyáros 

túra
 útifilmsorozat 
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Fény-Kép kulturális magazin 
22:45 mozgás sportmagazin

23:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:50 verses percek

November 16., SZombAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
19:40 Fény-Kép kulturális magazin
20:10 mozgás sportmagazin
20:40 Sztárportré 222. rész
21:05 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Globo Tv – Portré
 Pogány János antikvárius
21:55 egy nap a világ – Tel-Aviv
 útifilmsorozat 
22:20 bibliai Szabadegyetem
23:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
23:40 verses percek

November 17., vASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fény-Kép kulturális magazin
20:30 A sándorgyuri – Flóra Film
 portréfilm
21:25  vajtó és a világ – Gönczi betyáros 

túra
 útifilmsorozat    
22:00 mozgás sportmagazin
22:30 Fény-Kép kulturális magazin
23:00 Érdi Szenior akadémia
  Mit együnk és mit ne együnk időskorban 

1. rész
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
0:30 verses percek
   
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

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 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé  
 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

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

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

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

VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

gondozó/ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 az ellátottak testi-lelki jólétének biz-

tosítása;
•	 az egészségügyi team tagjaként a szak-

feladatok koordinálásával részt vesz a 
preventív, egészség-megőrzési, egész-
ségfejlesztési folyamatokban;

•	 a szakma irányelveinek megfelelően 
tevékenykedik;

•	 segíti a gyógyító-megelőző tevékeny-
ség hatékony működését.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, általános ápoló 

és asszisztens, szociális gondozó ápoló 
OKJ, bővebben 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 3 számú melléklete alapján;

•	 magyar állampolgárság vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz;

•	 büntetlen előélet és annak igazolása, 
hogy nem áll foglalkoztatástól való 
eltiltás hatálya alatt a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében 
foglaltak szerint;

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány;

•	 cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
felsőfokú képesítés, gerontológiai gondozó / 
demenciagondozó.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget, szakképesítést, 

szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok 
egyszerű másolata;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 
adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő 
gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 31. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Szakács András 
nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 1/740/2019, valamint a mun-
kakör megnevezését: gondozó/ápoló;

•	 elektronikus úton Szakács András 
részére a munkaugy@szocgond.hu  
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör kizárólag a megjelölt vég-

zettségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó je-

lentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 a pályázót a jelentkezést követő hu-
szonegy napon belül a pályázat elő-
készítője által összehívott, legalább 3 
tagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, amelyek hiánytalanul kerülnek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 31.

Szociális Gondozó Központ – Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ,

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
esetmenedzser/szociális diagnózist  

készítő esetmenedzser 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermek érdekeit védő 
speciális szolgáltatás, amely a szociális 
munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek 
testi és lelki egészségének, családban 
történő nevelkedésének elősegítését. 
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális 

szakképzettség, okleveles pszi-
chológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakképzett-
ség, gyermekvédelmi pszicho- 
patrónus, viselkedéselemző, 
szociológus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, 
kognitív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, család- és gyer-
mekvédelem szakos pedagógus 
vagy gyermek- és ifjúságvédel-
mi tanácsadó oklevéllel rendel-
kező nevelőtanár, pedagógus, 
pedagógiai előadó, okleveles 
emberi erőforrás tanácsadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teo-
lógus, hittanár, hittantanár, ok-
leveles pasztorális tanácsadó/
okleveles pasztorális tanácsadó 
és szervezetfejlesztő szakem-
ber;

•	 magyar állampolgárság vagy 
külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett 
státusz;

•	 büntetlen előélet és annak 
igazolása, hogy nem áll foglal-
koztatástól való eltiltás hatálya 
alatt a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésé-
ben foglaltak szerint;

•	 cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló bi-
zonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljá-
rással összefüggő kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a 
pályázó nem áll cselekvőképes-
séget érintő gondnokság alatt. 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2019. december 31. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Szakács András nyújt a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának  
módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő megkül-
désével (2031 Érd, Pf. 127.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/751/2019, 
valamint a munkakör megne-
vezését: esetmenedzser/szociá-
lis diagnózist készítő esetmene-
dzser;

•	 elektronikus úton Szakács 
András részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 a munkakör kizárólag a meg-

jelölt végzettségekkel tölthető 
be;

•	 az érvényes pályázatot benyúj-
tó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt;

•	 a pályázót a pályázati határidő 
lejártát követő huszonegy na-
pon belül a pályázat előkészí-
tője által összehívott, legalább 
3 tagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakérte-
lemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiány-
talanul kerülnek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek. 

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2020. január 10. 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Házi segítségnyújtás

gondozó/ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Jázmin utca 8. és Érd területe.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe vevő sze-

mélyek önálló életvitelének fenntartá-
sa, saját lakókörnyezetükben történő 
biztosítása;

•	 a speciális szakmai és közegészségügyi 
előírások betartásával területi gondo-
zási feladatok ellátása;

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási környezetében 
végzett feladatok, élelmezés, egész-
ségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, általános ápoló 

és asszisztens, szociális gondozó ápoló 
OKJ bővebben 1/2000. (I.7.) SzCsM-
rendelet 3. számú melléklete alapján;

•	 magyar állampolgárság;

•	 büntetlen előélet és annak igazolása, 

hogy nem áll foglalkoztatástól való 

eltiltás hatálya alatt a közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében 

foglaltak szerint;

•	 cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez;

•	 nyilatkozat, amely szerint a pályázó 

nem áll cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-

en azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. december 31. A pályázati kiírással kap-

csolatosan további információt Szakács András 

nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 1/741/2019, valamint a mun-
kakör megnevezését: gondozó/ápoló;

•	 elektronikus úton Szakács András 
részére a munkaugy@szocgond.hu  
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör kizárólag a megjelölt vég-

zettségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó je-

lentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 a pályázót a jelentkezést követő hu-
szonegy napon belül a pályázat elő-
készítője által összehívott, legalább 3 
tagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg;

•	 azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, amelyek hiánytalanul kerülnek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 31.
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Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Laboratórium

klinikai laboratóriumi asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 klinikai, kémiai laboratórium munka-

rendjében vérvétel, betegadatok keze-
lése, a vizsgálandó témák feldolgozása 
és technika validálása;

•	 a laboratórium informatikai rendszeré-
nek alkalmazása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés;
•	 járóbeteg-ellátásban szerzett, legalább 

1–3 év szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű MS Windows 

NT/2000/XP;
•	 büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegköz-
pontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz;
•	 végzettséget igazoló iratok;
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. november 18. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Fodor Károlyné 
intézetvezető főnővér nyújt a 06-20-324-5657-
es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics 

László Egészségügyi Intézmény címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 4241/
KSZK/2019, valamint a munkakör 
megnevezését: klinikai laboratóriumi 
asszisztens;

•	 elektronikus úton Fodor Károlyné inté-
zetvezető főnővér részére a titkarsag@
erdirendelo.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Fodor Károlyné intézetve-
zető főnővér részére, Pest megye, 2030 
Érd, Felső utca 39–41.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
november 19. 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Védőnők

területi védőnő (2 fő)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
49/2004. (V.21.) ESzCsM-rendeletben fog-
laltak szerinti területi védőnői feladatok 
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 körzeti védőnő, ill. pályakezdők, 1 év 

alatti szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű MS Windows 

NT/2000/XP;
•	 büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegköz-
pontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz;
•	 végzettséget igazoló iratok;
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. november 18. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Szakálné 
Dimov Mariann vezető védőnő nyújt a 06-
30-571-1427-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Dr. Ro-

mics László Egészségügyi Intézmény 
címére történő megküldésével (2030 
Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 4240/KSZK/2019, valamint 
a munkakör megnevezését: területi 
védőnő (2 fő);

•	 elektronikus úton Szakálné Dimov 
Mariann vezető védőnő részére a 
titkarsag@erdirendelo.hu e-mail 
címen keresztül;

•	 személyesen Szakálné Dimov Ma-
riann vezető védőnő részére, Pest 
megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. november 19.

A Pest MRFK vezetője
rendészeti szakterületre

PÁLYÁZATOT HIRDET
járőrtárs beosztás betöltésére

Pályázati követelmények:
•	 betöltött 18. életév;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 állandó belföldi lakóhely
•	 érettségi bizonyítvány;
•	 fizikai, pszichológiai, egészségügyi 

alkalmasság;
•	 pályaalkalmassági elbeszélgetés 

eredményes minősítése;
•	 kifogástalan életvitel, illetve hoz-

zájárulás annak a szolgálati vi-
szony létesítése előtti, valamint a 
szolgálati viszony fennállása alatti 
ellenőrzéséhez.

A felvételt nyert pályázók 5 hónapos 
időtartamú iskolarendszeren kívüli 
moduláris képzésben vesznek részt. 
A képzés várhatóan 2019. február 
17-én indul az Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnáziumban. A képzést köve-
tő sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs 
rész-szakképesítést szereznek. 

Bérezés: 
•	 a képzés első két hónapjában 

a modulzáró vizsgáig bruttó 
195 000 Ft/hó munkabér;

•	 a modulzáró vizsga sikeres letéte-
lét követően, a hivatásos szolgálati 
jogviszonyba lépés napjától bruttó 
201 000 Ft/hó alapilletmény és 

egyéb pótlék (nyelvpótlék, éjsza-
kai, készenléti pótlék), valamint 
juttatás (cafetéria, lakhatási 
támogatás, ruhapénz, munkába 
járás költségtérítés, egyéb utazási 
és mobiltelefon tarifacsomag ked-
vezmények). 

A pályázattal kapcsolatban felvilá-
gosítást az Érdi Rendőrkapitányság 
kiemelt személyügyi főelőadója ad 
a 06-23-427-411-es telefonszámon, 
valamint személyesen az Érdi Rend-
őrkapitányságon hivatali munka-
időben. 
A toborzók elérhetők továbbá sze-
mélyesen az alábbi helyeken és idő-
pontokban:
•	 Tárnoki Rendőrőrsön 2019. no-

vember 7-én 10–12 óra között;
•	 Százhalombattai Rendőrőrsön 

2019. november 12-én 10–12 óra 
között.

A pályázatra jelentkezés határideje: 
2019. november 30.

Afrikai sertéspestis elleni  
védekezéssel kapcsolatos  

teendőkről
Pest megye területén elhullott vaddisznókból vett mintában 
afrikai sertéspestis vírus került megállapításra. Az afrikai sertés-
pestis Magyarország területén csak vaddisznóban megállapított 
megbetegedés, de veszélyeztetve vannak a házi sertésállomá-
nyok is.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a vírus csak a sertéseket tá-
madja meg, az embert nem betegíti meg.

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala feladata a sertéstartók összeírása, ezért ké-
rem, hogy minden sertéstartó adja meg a nevét, telefonszámát, címét és 
az állattartás helyét az alábbi elérhetőségeken:

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2030 Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza)

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–18.30
Kedd-csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.30

Péntek: 8.00–12.00
Telefonszám: 06-23-522-300/241 mellék, 06-23-522-360

Fax: 06-23-522-363
E-mail: kornyezet@erd.hu, jenei-kiss.tunde@erd.hu

Az összeírt lista alapján az állatorvos felkeresi a sertéstartókat és ösz-
szeírja a sertésállományokat, valamint az állattartókat tájékoztatja a jár-
ványügyi teendőkről.

A betegség leküzdésével kapcsolatosan állami kártalanítás csak annak 
jár, aki eleget tesz az állománya nyilvántartásával, a járványmegelőzéssel 
és a betegség felszámolásával kapcsolatos előírásoknak és elvárásoknak, 
ezért is rendkívül fontos, hogy valamennyi sertéstartót időben fel tudja-
nak keresni az állatorvosok.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a járványhelyzet 
kedvezőtlen alakulása a sertéstartás, házi disznóvágások,

kistermelői élelmiszer-előállítás megszűnését is okozhatja!

A járvány továbbterjedésének megakadályozása kizárólag a sertéstar-
tók együttműködése és a betegségre fogékony állatok szoros felügyelete 
mellett lehet eredményes, ezért kérem minden sertéstartó segítségét és 
összefogását a járványügyi hatóságokkal!

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Közérdekű tájékoztatás

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁST TART
2019. november 12-én (kedden) 17 órától,

a Szepes Gyula Művelődési Központban.
(2030 Érd, Alsó utca 9.)

Közérdekű tájékoztatás

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen  

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Átlagos kedd délelőtt. Odakint borongós az idő, a Har-
móniáért egyesület szobájában ég a villany. Terítővel 
lefedett asztalok, az egyiken társasjátékok, a másikon 
kötegnyi kifestő, ceruzák. Rajzok, fűfejbabák készül-
nek itt, a pszichiátriai betegeknek tartott foglalkozások 
keretében.

A sarokban számítógép, 
főleg Heni és Zoli használja. 
Heni a zenék miatt, Zoli pe-
dig azért, hogy eladja a má-
sok által megunt műszaki és 
egyéb cikkeket. Járja az ut-
cákat, nézi, mit hajítottak ki. 
Megjavítja, letisztogatja, az-
tán kiposztolja. Sokan isme-
rik már, van, hogy ruhákat is 
kap, azokat behozza a foglal-
koztatóba, a többiek örülnek 
neki. Abból a harmincezer 

forint körüli összegből, amit 
a leszázalékolt pszichiátriai 
betegek kapnak, öltözködés-
re nem telik. Ahogy fodrász-
ra sem – aki egy kis csinosí-
tásra vágyik, megkéri Ág-
nest – azaz Nesit –, aki a 
foglalkozásokat tartja, hogy 
vágja le a haját, ő pedig neki-
áll az ollóval… 

Ezen a kedd délelőttön 
azonban nem ez a prog-
ram; most „csak” beszélge-

tünk. Körülüljük a legna-
gyobb asztalt nyolcan, csu-
pa nő, Zoli az egyetlen férfi 
köztünk. 

– Fáradtnak tűnsz. Változ-
tattak a gyógyszerezésen? – 
kérdi Nesi Henit, ahogy asz-
talhoz ülünk. Heni moso-
lyogva legyint, hogy nem, 
csak keveset aludt az éjsza-
ka. Egy fővárosi művelődési 
házban volt hétfő este, zenét 
hallgatott és csereberélt, ké-

sőn feküdt le. Érdeklődöm, 
dolgozik-e valamit, de a fejét 
rázza. Mint megtudom, az 
asztal körül ülők közül senki 
sem dolgozik. Mirtill, akit 
korábban eladó volt, meg is 
magyarázza: nem volna rá 
képes.

– Nem tudok figyelni, meg-
jegyezni a feladatok sorend-
jét. Mondanak valamit, és 
egész nap csak az jár a fe-
jemben. Át kell gondolnom a 

dolgokat. Próbálom jól csi-
nálni, amit rám bíznak, de 
nem megy. Azt hiszik, meg-
bízhatatlan vagyok, és el-
küldenek – magyarázza. 
Volt olyan időszak az életé-
ben, amikor felöltözni sem 
tudott, az is emberfeletti 
erőfeszítést kívánt tőle, 
hogy a sapkát a fejére húz-
za, ne a lábára. 

Heni sem dolgozott az el-
múlt években. Nagyon sokat 
olvas, és szíve szerint könyv-
táros lenne, ha az állapota 
engedné, hogy elhelyezked-
jen. Zenét hallgat és tölt fel a 
közösségi oldalára, verseket 
ír a barátnőivel, többek közt 
az IRKÁ-ba. Egyet el is sza-

val: Mindenki azt mondja, 
beteg vagyok, de tudom, 
hogy nem vagyok beteg. 
Meztelenül futkorászom az 
utcán, de tudom, hogy nem 
vagyok beteg. Gyógyszert 
szedek, orvoshoz járok, saj-
nos, be kell látnom, hogy be-
teg vagyok. Rám néz, elneve-
ti magát. Heni gyakran ne-
vet, Mirtill sokkal komo-
lyabb. Diszkréten kifestett 
arca vagy tíz évvel fiatalabb-
nak mutatja a koránál. A 
hangja tárgyilagos, de a 
mondatai mögül évtizedes 
gyötrelmek sejlenek elő:

– Nehéz elfogadni, hogy 
betegek vagyunk. Nem 
azért, mert hazudni aka-
runk a külvilágnak, hanem 
azért, mert olyan nehéz elvi-

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
fizika–bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
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: felső, 
valamint gimnáziumi tagozaton fizika tantárgy 
oktatása. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi végzettség, fizika szakirány;
•	 büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 12.  A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné Bernyó Piroska 
nyújt a 06-23-365-140-es telefonszámon vagy a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: elekt-
ronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 13. 

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
oktatástechnikus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Gárdonyi Géza utca 1/b. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók. 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
iskolai technikai eszközök karbantartása, rendez-
vények technikai biztosítása 
Munkakör betöltésének feltételei:
•	 minimum középfokú iskolai végzettség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei:
•	 önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány má-
solata;

•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a pályázat elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 12. A pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt Pintérné Bernyó Piroska igaz-
gató nyújt a 06-23-365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázat Érdi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és Gimnázium cí-
mére történő megküldésével (2030 Érd, 
Gárdonyi Géza út 1/b);

•	 elektronikus úton a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 13. 

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
tanító

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: 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: 
napközis nevelői feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 szakirányú végzettség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okiratok máso-

lata.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a pályázat elbírálását követően 
azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 12. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Pintérné 
Bernyó Piroska nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon vagy a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska 
részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail 
címen keresztül.

„Nehéz úgy élnünk, hogy falakba ütközünk”

A Harmóniáért Közhasznú Egyesület 2010 óta biztosít támogató 
szolgálatot – azaz szállítást, illetve az ügyfelek otthonában nyújtott 
segítséget – a hallás-, látás-, mozgás-, illetve értelmi fogyatékkal 
élő, autista emberek számára, valamint közösségi pszichiátriai ellá-
tást és házi segítségnyújtást a depressziós, pánikbeteg, skizofrén 
betegek részére. Bővebb információt a http://harmoniaertkhe.hu 
oldalon kaphatnak az érdeklődők.

A kis csapat: Heni a számítógépnél, a polcnál Nesi áll, mellette Rózsika ül. Az asztalnál a büszke Évi – 
szemüvegben – a szőrmókjaival, mellette Fruzsina és Zoli
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„Nehéz úgy élnünk, hogy falakba ütközünk”
selni. Vannak fizikai fájdal-
mak és pszichés fájdalmak, 
és ezekkel küzdeni kell min-
dennap, évről évre. Ez bor-
zalmas. Az ember inkább 
azt mondja magának: nem 
vagyok beteg, már csak 
azért is, hogy ne érezze any-
nyira a kínt – mondja hal-
kan. 

Hogy milyen pszichés be-
tegséggel küzdenek, nem 
kérdezem, de Éva magától 
mondja: skizofrén vagyok.

– Rokkantságit kapok, va-
lami harmincezer forintot. 
Nem jár kiemelt családi pót-
lék, meg semmi. Feketén dol-
goztam már itt-ott egy-egy 
hónapot. Ruházati boltban 
szeretnék elhelyezkedni, de 
nem vesznek fel. Valószínű-
leg a betegségem miatt nem 
kellek. Most tanulok, esti ta-
gozaton, eladó szakon. Mel-
lette szőrmók bábukat var-
rok, és hímezek is: volt, aki 
már vásárolt is tőlem. Gye-
rekkorom óta varrok, szőr-
mókokat négy éve készítek. 
Rengeteget csináltam, há-
rom nagy szatyorral adtam 
a nővéremnek, és megrende-
lésre is varrtam már – mond-
ja mosolyogva. Évának egy 
hatalmas vágya van az élet-
ben: hogy találkozhasson 
Szellő Istvánnal.

– Annyira szeretném őt 
látni egyszer személyesen, 
és megnézni, hogy készül a 
híradó! Ezt kérném a szüle-
tésnapomra – teszi hozzá 
csendes sóvárgással. Ágnes 
próbálta elintézni (ezt is, 
mint annyi mindent a Har-
mónia ellátottjainak), és Éva 
kapott már a televízióstól 
egy csak neki szóló video-
üzenetet, de a személyes ta-
lálkozást a fiatal nő számára 
ez nem pótolja. 

Éva örömmel mesél magá-
ról, minél többet és többet 
mondana, de ül olyan is az 
asztalnál, aki inkább hall-
gat. Fruzsina azt mondja, 
neki nincs sok mondanivaló-
ja. Porcelánfestő és fazekas 
iskolát végzett, de ami az el-
helyezkedést illeti, „nem si-
került egyik sem”.

Férje, gyermeke mindösz-
sze egyetlen betegnek van: 
Rózsikának. Ő már nyugdí-
jas, mint meséli, huszon-
nyolc évesen került először 
kórházba depresszióval. 
Többször is kezelték, de köz-
ben dolgozott, és negyven-
két év után ment nyugdíjba. 
Három gyermeket nevelt fel; 
egyiküket szintén kezelték 

már depresszióval, de meg-
gyógyult: a hit, a vallás segí-
tett neki – magyarázza.

– Villanyszerelő, de ön-
kéntesként dolgozik a Mária 
rádióban is. Templomba jár, 
lelki előadásokra. Bár azt 
mondták neki annak idején, 
hogy örök életében szednie 
kell a gyógyszert, sikerült 
letennie évekkel ezelőtt – 
meséli Rózsika néni, aki a 
fia révén még Csíksomlyóra 
is eljutott. Kérdésemre, hogy 
a család hogy állt a betegsé-
géhez, Rózsika kicsit bi-
zonytalanul annyit mond: ő 
maga sem vette igazán ko-
molyan a depresszióját, csak 
amikor jelentkeztek a tüne-
tek, mint például az alvásza-
var. Olyankor orvoshoz 
ment, gyógyszert kapott. 
Most nem szed semmit.

– Azon vagyok, hogy ne 
kerüljek kórházba, mert ak-
kor nyolc-kilencfélét is felír-
nak – teszi hozzá az idős 
hölgy.

A gyógyszerszedés amúgy 
kényes kérdés. A pszichiát-
riai betegségek kezelésének 
ez elengedhetetlen része, a 
betegek egy része azonban 
feleslegesnek érzi. Például 
Mirtill szerint neki semmi-
lyen gyógyszer nem segített, 
mert nem sikerült meggyó-
gyítaniuk őt. 

– Amit most szedek, amel-
lett is beteg vagyok. Annyira 
más világot alakít ki a 
gyógyszer, amit a kórházban 
kapunk… A kórházban am-
úgy is állandóan elaltatnak. 
Meg se hallgatnak, hogy mi 
bajom van. Kijön a mentős, 
és el kell vele menni. Berak-
nak a zárt osztályra, be-
gyógyszereznek, és nem lá-
tott még orvos. Aztán jönnek 
másnap reggel, felírnak va-
lamit, és jó napot kívánok. 
Van olyan kórház, ahol lekö-
töznek. Ezen nagyon felhá-

borodtam. Azt mondták, ag-
resszív vagyok, de én nem 
agresszív voltam, hanem 
nem akartam, hogy bemen-
jek, és gyógyszereket írja-
nak fel. 

Valaki közbeveti, hogy ő 
jól van a gyógyszerektől, 
semmi problémája velük. 

– Egyszer úgy vittek be, 
hogy hangosan hallgattam a 
rádiót és énekeltem a kert-
ben – ezt már Heni meséli. – 
Jött a rendőr, megfenyege-
tett, hogy bevitet. Jött a men-

tő, anyukám sírt, hogy sze-
dem a gyógyszert, de mégis 
bevittek. Három nővér körül-
vett, bevágtak egy injekciót, 
lepedővel lekötöztek, három 
napig ott kellett feküdnöm. 
Üvöltöztem, hogy nővérke, 
jöjjön már, éhes vagyok! 

Mirtill, aki fiatalkora óta 
beteg, a Lipótról mesél. Hogy 

milyen jó, hogy bezárták, 
mert borzasztó állapotok 
voltak ott. 

Érezhető, hogy itt, a Har-
móniáért egyesület foglal-
koztatójában biztonságban 
érzik magukat, még ezek 
az emlékek is előkerülhet-
nek. Ahogy Mirtill megfo-
galmazta, itt kivirágozhat 
a tehetségük, olyan készsé-
geik is előtérbe kerülnek, 
amelyekre nem is gondol-
tak volna. Tiszteletben 
tartják egymást, és össze-

tartanak. Ez azért is na-
gyon fontos, mert a pszichi-
átriai betegeknek kevés 
baráti vagy partnerkapcso-
latuk van – ezek vagy ki 
sem alakulnak, vagy le-
épülnek az évek során. (A 
kis csapatból egyedül Heni-
nek van párkapcsolata.) 
Zoli azt mondja, a Harmó-
nia előtt neki nem voltak 
barátai, csak ült magányo-
san a szobájában. 

Van, aki hetente egyszer 
jön, van, aki gyakrabban. Kér-
dem, otthon mit csinálnak? 

– Általában én főzök. Át 
kell gondolni, mi legyen a 
menü, és oda kell figyelni, 
hogy finom is legyen az az 
étel. Ez nagy koncentrációt 
igényel. Most ezt gyakorlom 
– mondja Mirtill. Volt idő-
szak, amikor az öltözködést 
gyakorolta, hogy egyáltalán 
el tudjon indulni otthonról. 
Mert ha egyszer leült köz-
ben, akkor már vissza is fe-

küdt. Vagy össze-vissza húz-
ta fel a ruháit. Megkérdezem, 
vissza tud-e emlékezni arra 
az időre, amikor még nem 
voltak ilyen problémái, de 
azt mondja, nem szeretne 
emlékezni; a múltat lezárta. 

Ahogy Melinda is, akivel 
nem a keddi foglalkozáson 
találkozom, ugyanis ő dél-
előttönként dolgozik, még-
hozzá a FŐKEFE-nél, amely 
több helyen alkalmaz meg-
változott munkaképességű-
eket országszerte – szep-
tembertől már Érden is. Me-
linda támogatott lakhatás-
ban él, a munkahelye köze-
lében.

Ahogy meséli, sok küzde-
lem – és hosszú terápia – 
eredménye, hogy eljutott 
idáig, és hogy élete első 
munkahelyén elhelyezked-
hetett. Másfél hónapja dolgo-
zik, pénzt keres, hasznos-
nak érzi magát. 

Szabadidejében rajzol; 
olyanok a képei, mint a fel-
nőtt színezők – és nagy fan-
táziáról tanúskodnak. Tele a 
szobája a rajzaival, már ami 
otthon van, ugyanis a mun-
kái egy része Budaörsön lát-
ható, egy kiállításon.

– Szeretnék ezzel komo-
lyabban foglalkozni, de 
nem tudom, hogyan indul-
jak el. Meséket, regényt is 
írok. És írtam egy cikket is, 
jó volna, ha megjelenhetne. 
Arról szól, hogy a pszichi-
átriai betegek nem ször-
nyetegek. Mindenhol elítél-
nek minket, ezért szeret-
ném felhívni a figyelmet 
arra, hogy mi is ugyan-
olyan emberek vagyunk, 
mint mások – mondja. Kéz-
zel írt cikket tesz elém: 
„Nehéz úgy élnünk, hogy 
mindenhol falakba ütkö-
zünk a betegségünk miatt. 
Mi nem akartuk ezt a kórt, 
ami megnehezíti az életün-
ket. Nem akartuk, de visel-
jük, egyedül az embertár-
saink megvető pillantásai 
között. Az előítélet nagyon 
megnehezíti az életünket. 
(...) Fontos nekünk, hogy el-
járjunk terápiára, és szed-
jük a felírt gyógyszereket. 
Van betegségtudatunk. Mi 
is normális életet szeret-
nénk élni.”

Ez csak pár mondat a két-
oldalas írásból, de Melinda 
azt mondja: már annak is 
örül, ha egy rövid részlet 
megjelenhet belőle. Hátha 
elindul tőle valami…

QQ ÁdÁm Katalin

A „szkizofrénia” szó görög eredetű, szó szerinti fordításban „hasadt 
elmét” jelent. Ez azonban nem azonos a köznyelvben használt 
„többszörös személyiséggel”, szkizofréniában a különböző mentá-
lis funkciók (pl. gondolkodás, érzelmi élet, viselkedés) közötti „ha-
sadásról” lehet inkább beszélni. A szkizofrénia spektrumbetegség, 
azaz különböző súlyosságú, változatos tünetekkel járó betegségek 
csoportját foglalja magában. A leggyakrabban észlelt tünetek érin-
tik a gondolkodást, érzékelést, figyelmet, az érzelmi-akarati életet, 
a viselkedést; ezekhez gyakran társulnak jelentős szociális és fog-
lalkozási zavarok is. Kialakulásában genetikai és környezeti ténye-
zők egyaránt szerepet játszanak. A betegség tüneteinek hátteré-
ben mai tudásunk szerint főként a dopamin és szerotonin különbö-
ző agyterületeken való egyensúly-eltolódása áll. Legfontosabb 
kezelési módja mai tudásunk szerint az antipszichotikus gyógysze-
res kezelés. Az esetek egy részében teljes felépülés várható, míg 
másoknál több-kevesebb tünet, enyhébb formában, a kezelés mel-
lett is megmarad. Emellett a legtöbb esetben szükség van pszicho-
terápiás kezelésre is.  (Forrás: semmelweiss.hu)

Melinda a rajzos albumával  (Fotók: Á. K.)
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Cipősdoboznyi szeretet
Az Érd és környéke rászorulók megsegítése Facebook-
csoport ebben az évben is megszervezi karácsonyi jóté-
konysági gyűjtését, hogy szebbé varázsolják a rászoruló 
gyermekek karácsonyát is. A csoport vezetője, Vizvári 
Jutka nyilatkozott a részletekről.

2016-ban alakult meg a 
csoport, amibe jelentkezhet-
nek azok is, akik adomá-
nyozni szeretnének és azok 
is, akik rászorulóként aján-
dékért jelentkeznek. Az ak-
ció már indulásakor nagy 
népszerűségnek örvendett, 
és hagyománnyá vált. Tavaly 
mintegy 70 család, illetve 178 
gyerek kapott csomagot, 
részben névre szólóan, rész-
ben családi csomagként, a 
gyűjtésnek köszönhetően. 

A csoport idén már műkö-
désbe is lendült, hogy kará-
csonyra megint minél több 
otthonba tudjanak egy kis 
boldogságot, szeretetet va-
rázsolni. Mint ahogy eddig 
is, idén is elsősorban játéko-
kat – például társasjátékot, 
kártyát, kirakót, plüssöket, 
készségfejlesztő játékokat –, 
írószereket, könyveket, szí-
nezőket, sportszereket és jó 
állapotú ruházatot várnak a 
0–16 év közötti gyerekek ré-
szére. De azért a szaloncuk-
roknak, Mikulás-csomagok-

nak, csoki Mikulásoknak is 
akad hely. 

Az ajándékokat le lehet 
adni akár csomagolás nél-
kül is, akár úgy is, hogy már 
becsomagoljuk – ebben az 
esetben viszont azt kéri a 
szervező, hogy írjuk rá, ki-
nek, milyen korosztályú 
lánynak vagy fiúnak szán-
juk a meglepetést.

Vizvári Jutka hozzátette, 
hogy a tartósélelmiszer-ado-
mányokat egész évben szíve-
sen fogadják, mert sajnos 
mindig vannak rászoruló 
családok. Segíteni azonban 
nemcsak ajándékokkal lehet, 
szükség lesz pár szorgos kéz-
re az ajándékok becsomago-
lásához is például. 

Akiket akár adományozó-
ként, akár ajándékkérőként 
érdekel az akció, azok a 
„Face book Cipősdoboznyi 
szeretet” elnevezésű cso-
portjába belépve tudnak 
minden további információt 
megtalálni.

QQ (noi)

Nagyik békéltető szerepben
Mediáció a családban – ezzel a címmel tartott előadást 
az érdi Szenior Akadémia keretében dr. Lux Judit me-
diátor a művelődési központban. Az őszi szemeszter 
harmadik témája szinte minden, családban élő idős 
embert érinthet, ahogy ez az előadásból kiderült.

Dr. Lux Judit a mediációt 
alternatív vitarendezésnek 
nevezte, de mondhatjuk úgy 
is, hogy közvetítés az egy-
mással vitában álló felek 
között. A fogalmat magát 
persze nem kellett túlma-
gyarázni, hiszen napjaink-
ban sokat hallhatunk, ol-
vashatunk erről a tevékeny-
ségről, művelői az élet leg-
különbözőbb területein 
igyekeznek egyezséget te-
remteni, olykor a pereske-
dést megelőzve, kiváltva 
ezzel. 

Annál inkább érdekes 
volt szembesülni azzal, 
hogy sokszor észre sem 
vesszük, hogy mi magunk is 
mediátorok vagyunk, ha 
sejtünk is valamit, akkor is 
betudjuk ezt annak, hogy 
hiszünk benne, hogy a sze-
retet mindent megold. Azért 
persze nem árt tisztában 
lenni azzal, hogy a család-
ban mennyi minden okozhat 
konfliktushelyzeteket – 

amiket a hírektől kezdve a 
munkahelyi kapcsolatokon 
át a társadalmi viszonyok is 
erősíthetnek –, amelyek bi-
zony nem mindig simulnak 
el maguktól. Különösen 
nem az elhallgatott problé-
mák, amelyek egyre csak 
növelik a feszültséget, ami 
aztán óhatatlanul robba-
náshoz vezet. De szülhetnek 
békétlenséget az egyenlőt-
len erőviszonyok, leginkább 
a szülők és gyermekek, de 
olykor akár a házastársak 
között is, vagy tipikus vita-
forrás a családi gazdálko-
dás, az életstílusbeli eltérés 
– a kamaszok öltözködése, 
beszéde, zenei ízlése –, a ki-
csi gyerek hisztije, az óvo-
da- és iskolakezdés nehéz-
ségei – hallhattuk példák 
sokaságát az előadótól.

S bizony, egy nagyszülő 
óhatatlanul e viták ke-
reszttüzébe kerülhet, s 
nem könnyű megtalálnia a 
középutat a véleménynyil-

vánítás során, hiszen egy-
szerre családtag, tehát 
érintett, de kívülálló is egy 
kicsit. Az egyik leghatéko-
nyabb eszköz a kezében a 
már említett szeretet, hi-
szen ezzel közelít a konf-
liktusban álló felek mind-
egyikéhez, s ez segíthet 
abban, hogy mindig közé-
pen maradjon – hallhattuk 
a tanácsot. Fontos, hogy 
ezekben a helyzetekben a 
nagymama, nagypapa ru-
galmas tudjon maradni, ne 
ragaszkodjon mereven az 
elveihez, véleményéhez, 
amihez az is kell, hogy kel-
lően bele tudja magát kép-
zelni mindkét fél helyzeté-
be. Mindez persze csak 
nyílt kibeszéléssel, a prob-
lémák őszinte megvitatá-
sával valósulhat meg, min-
denekelőtt tehát erre kell 
rávennie a család tagjait a 
mediátorszerepbe csöp-
pent nagyszülőnek, s e be-
szélgetések során a véle-
ményekből a pozitívumo-
kat kell hangsúlyozni a 
kritika helyett, s az érzel-
meknek elébe kell helyezni 
az észszerűséget.

QQ –y–

A csoda receptje
Sütivásárt tartottak Érden a múlt héten csütörtökön Le-
vente, a 22 hónapos, gerincvelői izomsorvadásban szen-
vedő kisfiú javára, ahol pár óra leforgása alatt 1 millió 
forint gyűlt össze a nemes célra. 

Zente után az ország újra 
összefogott, hogy Leventé-
nek is segítsen, hogy ő is 
megkaphassa a 700 millió 
Ft-ba kerülő SMA-gyógy-
szert. Levi esetében az idő-
faktor is komoly szerepet 
játszott, hiszen a kisfiú de-
cemberben lesz kétéves, a 
gyógyszert pedig csak addig 
lehet megkapnia. Ország-
szerte elkezdődtek újból az 
adománygyűjtések – például 
sütivásárokkal is.

Sallerné Horváth Kata-
lin, az érdi esemény szerve-
zője bevallotta, hogy egy da-
rabig várt, hátha az ország 
többi részéhez hasonlóan itt 
is megszervezi valaki a süti-
vásárt, de ez csak nem akart 
megtörténni, így hát a saját 
kezébe vette az irányítást.

A négygyermekes érdi 
édesanya, amikor nem jóté-
konysági eseményt szervez, 
akkor is gyerekekkel foglal-
kozik egy játszóházban, így 
egyértelmű volt számára, 
hogy az ügy mellé áll. Létre-

hozott a közösségi oldalon 
egy érdi csoportot Levi lép-
teiért, és pár perc alatt több 
mint száz, elsősorban édes-
anya és nagymama csatla-
kozott az akcióhoz, akik 
szerdán éjfélkor, sőt, sokan 
még csütörtökön hajnalban 
is nagy tepsikkel készítették 
a finomabbnál finomabb 
édességeket. Az akcióhoz 
számos érdi cukrászda és 
egy nyomda is csatlakozott. 
Így történhetett meg az, 
hogy csütörtökön aztán 
egész Érd egy emberként 
megmozdult, és ott volt a vá-
sáron, hogy segítsen Levi-
nek. Az asztalokra újabb és 
újabb adag sütemények ér-
keztek reggeltől egészen dé-
lig. Az adakozók pedig vitték 
a sütiket, mint a cukrot, és 
közben az adományosbödö-
nök is szépen megteltek. Volt 
olyan adakozó, aki nem is 
fogadott el süteményt cseré-
be, és voltak olyanok is, akik 
a szomszédos településekről 
érkeztek a hír hallatára.

– Ma sikerült csodát ten-
nünk együtt! Az összeg, amit 
g yűjtöttünk, csodálatos 
szám: 1 091 400 forint + 10 
euró, ez meghaladja az ösz-
szes elképzelést, amit ezzel 
kapcsolatban gondoltam – 
írta Katalin később az ese-
mény megszervezéséért ala-
kult közösségi oldalon. Viz-
vári Jutka, az Érd és kör-
nyéke rászorulók megsegíté-
se FB-csoportjának vezető-
je, aki szintén kivette a ré-
szét az önkénteskedésben, 
azt mondja, szívet melengető 

volt, amit a sütivásáron átél-
tek. Azt, hogy még akinek 
alig volt, az is próbált adni, 
és hogy voltak olyanok is, 
akik azoknak vettek, akik 
csak távolabbról merték néz-
ni a süteményeket, mert nem 
engedhették meg maguk-
nak, még így sem, hogy egy 
darabot egy kávé áráért 
ajánlottak fel jelképesen. 

Aztán kora délután, amint 
Katalinék átutalták az össze-
get a Levente Lépéseiért Ala-
pítvány javára, jött a hír, mi-
szerint sikerült: a teljes ösz-

szeg megvan a gyógyszerhez. 
Levente útjába immár sem 
pénz, sem méregdrága gyógy-
szer, sem betegség nem áll. 

Azóta Levi édesanyja 
megosztotta azoknak a listá-
ját, akik szintén a csodára 
várnak, de közben egy petí-
ciót is elindítottak, ami azt 
kezdeményezi, hogy minden 
SMA-beteg megkaphassa a 
szükséges kezelést, mert 
ahogy írják: „Minden kis be-
tegnek jár esély a méltóság-
teljes élethez!”.

QQ Jakab-aponyi noémi

Az asztalokra újabb és újabb adag sütemények érkeztek reggeltől egészen délig. Az adakozók pedig 
vitték a sütiket és közben az adományosbödönök is szépen megteltek  (Fotó: J.A.N.)
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Csa ládi napközivel bővült az Életfa
Hosszas előkészítő munka után elindulhatott az Életfa 
Csoport családi napközije; heti három délelőtt kaphat-
nak személyre szabott fejlesztést az Életjel Családi 
Centrum Kálmán utcai épületében. 

Egyelőre két „kacifántos”, 
azaz sajátos nevelési igényű, 
súlyosan, illetve halmozot-
tan sérült gyermek veszi 
igénybe ezt a szolgáltatást – 
tudtuk meg Ömböli Ágnes-
től, az Életfa Csoport Egye-
sület elnökétől, aki elmondta 
azt is: az Életjel helyiségét 
ingyen vehetik igénybe, és 
nemcsak a mini családi nap-
közi, hanem más programok 
megrendezésére is. 

– Október 14-én indult a 
mini családi napközi. A heti 
három egyéni fejlesztésen 
túl keddenként zeneterápiát 
tartunk; ez korábban a Habi-
litációs Központ egyik helyi-
ségében zajlott – tette hozzá 
Ágnes. 

A mininapközi egyelőre 
tesztüzemben, két gyermek-
kel működik, később majd 
bővítik a létszámot. Sikerült 
megszervezni, hogy a nap-
közibe tanárok járjanak a 
két, iskolaköteles gyermek-
hez – a Móra iskolával kötött 
megállapodás értelmében –, 
de az egyesület további 
gyógypedagógiai asszisz-
tenst is keres, aki részt ven-
ne az életfás gyerekek fej-
lesztésében.

Az Életfa Csoport hasonló 
élethelyzetben lévő, azaz ka-
cifántos gyermeket nevelő 
szülőkből alakult pár éve, az 
internet segítségével. Bár 
ma is a virtuális tér a beszél-
getések fő terepe – hiszen 
ezek az anyukák a beteg 

gyermekük mellől nagyon 
nehezen tudnak kimozdulni 
–, rendszeresen szerveznek 
tanfolyamokat, programo-
kat. Egyik ilyen a szülőtalál-
kozó, amin nemcsak a cso-
porttagokat látják szívesen, 
hanem minden, SNI-s gyer-
meket nevelő szülőt is. 

– Következő találkozónkat 
november 15-én rendezzük, 
délután fél héttől. Korábban 
másfél-kéthavonta tartot-
tunk ilyen összejöveteleket, 
de az utóbbi időben az ener-
giánkat a mini családi nap-
közi, illetve egyéb program-
jaink elindításába fektettük. 
Mivel a csoporthoz az utóbbi 
időben sok anyuka csatlako-
zott, úgy látjuk, érdemes is-
mét megrendezni ezt a talál-
kozót – mondta az elnök, aki-
től megtudtuk azt is: az Élet-
fának már 300 tagja van, és 
folyamatosan gyarapodnak.

– Szeretnénk, ha ezek a 
találkozók a szülőkről szól-
nának, hogy megismerjük 
egymást, beszélgessünk a 
saját kihívásainkról, erőt 
merítsünk, és együtt talál-
junk olyan tevékenységeket, 
amelyek nem a gyermeke-
inkhez köthetők. Ők a legfon-
tosabbak számunkra, időnk 
javarészét velük töltjük, de 
szükségünk van a feltöltő-
désre is. Van, aki nem tudja 
megoldani, hogy a gyermeke 
nélkül jöjjön, és természete-
sen őket is szeretettel látjuk, 
de külön felügyeletet biztosí-

tani számukra jelenleg nem 
tudunk – emelte ki Ágnes, 
aki úgy gondolja: nagyon fon-
tos, hogy ezek a gyakran el-
szigetelt, a gyermeküket ott-
hon gondozó édesanyák ba-
rátra, támogató közösségre 
találjanak. 

Nem ez az egyetlen prog-
ram, amire várják a szülők, 
illetve a gyerekek jelentke-
zését:

– Említettem a zeneterápi-
át, amin átlagosan négy-öt 
gyermek vesz részt alkal-
manként. Emellett nyáron 
elindítottuk a vízi terápiát is, 
aminek az Érd Aréna uszo-
dája ad otthont. Szülői ké-
résre szeptemberben is foly-
tattuk ezeket az alkalmakat, 
és további SNI-s gyermekek 
és szüleik is csatlakozhat-
nak. Készülünk már a cso-
port Mikulására is: 120 gyer-
meket szeretnénk megaján-
dékozni december 7-én. Ez 
az ötödik Mikulásunk; az 
egyik legnépszerűbb prog-
ram a gyerekek és szülők 
körében. Mivel az ajándéko-
kat nekünk kell előteremte-
nünk, köszönettel fogadjuk 
támogató cégek, magánsze-
mélyek jelentkezését. Ezek-
nek a kacifántos gyerekek-
nek hatalmas élmény egy-
egy Mikulás-program, nem 
beszélve az ajándékról – 
zárta szavait Ömböli Ágnes.

Az Életfa Csoport esemé-
nyeiről bővebb információt a 
közösségi oldalukon, face-
book.com/eletfacsoport vagy 
az eletfa.erd@gmail.com  
e-mail címen kaphatnak az 
érdeklődők. 

QQ ÁdÁm Katalin

Megújulás 
és visszatérés
Október 31. a reformáció napja, annak tiszteletére, 
hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki a witten-
bergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit 
Luther Márton. Érden ilyenkor évek óta közös isten-
tiszteletet tartanak a protestáns gyülekezetek. Erre 
idén a Csurgói utcai templomban került sor, Fórizs 
Zsolt baptista lelkész igehirdetésével. 

A Parkvárosi Református 
Templomban azért is hálát 
adtak, hogy megújult a 
templom külső része: a ke-
rítés, a bejárat és elkészült 
a térkövezés is.

– Szüntelenül vissza kell 
térni az igének az üzeneté-
hez, a kegyelem evangéliu-
mához, mindig meg kell vizs-
gálni önmagunkat is, saját 
igehirdetési gyakorlatain-
kat, hogy még mindig ugyan-
azt az evangéliumot hirdet-
jük-e, amit ránk bízott mes-
terünk – hangsúlyozta Tar 
Zoltán, a parkvárosi gyüle-
kezet református lelkésze a 
reformáció üzeneteként.

Labossa Péter evangéli-
kus lelkész kiemelte, nem-
csak, hogy forradalmi tett 
volt Luther tette, de az ő 
személyes életében is fon-
tos, ahogy felismerte a vilá-
gosságot. 

– Bántották a bűnei, és a 
kor gyakorlatának megfe-
lelően, cselekedeti elégté-
telt gyakorolt, de közben 
nemhogy egyre nagyobb 
békére lelt volna, hanem 
egyre békétlenebbé vált. Az 
akkori gyakorlat ugyanis a 
búcsúcédulák árusítása 
volt – magyarázta Labossa 
Péter. – A halottak napja 
környékén pedig mindenki 

igyekezett rendezni a ha-
lottainak a bűneit. Azaz fi-
zettek érte, de sosem hal-
lották azt cserébe, hogy 
ennyi elég lesz, nem kell 
többet fizetni. Luther erre 
azt mondta, nem lehet az 
embereket bizonytalanság-
ban és hazugságban tarta-
ni, hiszen az Úr Jézus azt 
mondja, ha valaki hisz én-
bennem, ha meghal is él, és 
benne teljes bűnbocsánatot 
kap, amihez nem kell és 
nem is szabad hozzátenni 
semmit – fejtette ki Labossa 
Péter, aki arra, hogy napja-
inkban hogyan értelmez-
hetjük a reformáció üzene-
tét, még hozzátette:

– A reformáció nem egy 
befejezett dolog, Isten az ő 
igéje által folyamatosan 
szeretne bennünket meg-
újítani – zárta szavait az 
evangélikus lelkész.

Fórizs Zsolt Pál első le-
vele a Korinthusiakhoz 15. 
részéből olvasott fel részle-
teket az istentiszteleten, és 
hangsúlyozta, hogy ahogy 
Pál is „emlékezteti” a gyü-
lekezetét arra, amit három 
évvel a levél megírása előtt 
prédikált nekik, ma is újra 
és újra vissza kell térni az 
Szentíráshoz, az evangéli-
umhoz. Q Jan
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Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai, 
szakkereskedelmi cég az alábbi 

munkakörökben keres munkaerőt 
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt  
(C kategóriás jogosítvánnyal  

– E kategória előny –  és érvényes  
GKI kártyával)

J.S. LOGISTICS KFT.
ÉRDI IRODÁJÁBA KERES

Megváltozott
Munkaképességű

hölgyet
takarítónői 

állásra

Heti 20 órában,
éves, bejelentett állás,

fizetés minimálbér alapján.

 Jelentkezni lehet fényképes 
önéletrajzzal emailben:

 anita.balazs@jslogistics.eu
 vagy telefonon:  06 70 372 81 64
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Százhalombatta, Csenterics Sándor úti 
betonüzemünkbe 

keverőgépész-diszpécsert,  
mixer gépkocsira „C” kategóriás  

gépkocsivezető kollégákat keresünk.  
+36 30 962 7429
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Email: rapidbeton@gmail.com

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet hosszú távra, megbízható 

MUNKATÁRSAKAT keres!
Az alábbi munkakörök betöltésére várjuk a jelentkezőket:

•	 Ápoló, Segédápoló
•	 Ételszállító, Betegszállító
•	 Szakács
•	 Mosodai dolgozó 

Amit kínálunk:
 9 Kiemelt bérezés
 9 Cafeteria
 9 Utazási térítés hozzájárulása
 9 Melegétkezés biztosítása
 9 Ápoló, Segédápoló részére szálláshely 
 9 biztosítása

Jelentkezni a 06-23/511-580 telefonszámon, illetve az Önéletrajz 
megküldésével a tbti@torokbalintkorhaz.hu e-mail címen lehet.

Intézetünkről és az aktuális álláshirdetésekről  
a www.torokbalintkorhaz.hu címen is tájékozódhat.

ÁLLÁSHIRDETÉS!
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Érdi telephelyű cég, nemzetközi 
fuvarozásban jártas, megbízható, 

gépkocsivezetőt keres,   
azonnali kezdéssel. 

12 tonnás teherautóra  
(C kategória)

40 tonnás nyerges szerelvény  
(C+E kategória)

Magyarország – Csehország 
viszonylatban

Jelentkezés:  
Email: penzugy@colorsped.hu  

 Tel: 06-30-658-7279

Nemzetközi  
gépkocsivezető / sofőr
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Álláshirdetés!
A Dunarent Kft. százhalombattai telephelyére  

1 fő gépkocsivezetőt keres  
azonnali munkakezdéssel.

Elvárás: 
•	 Jogosítvány (D,C, E kategória)
•	 PÁV II
•	 GKI
•	 ADR bizonyítvány
•	 Konténeres, hátfalas vizsga
•	 Vezetésben szerzett minimum 5 év tapasztalat.

Bér megegyezés szerint! Jelentkezni lehet 
szakmai önéletrajz megküldésével  

a sztancsik@dunarent.hu e-mail címen.

web: www.dunarent.hu
2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2

T: 0623/552184, 0630 /400470534
67
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Komissiózó munkatársakat 
keres a 

dm drogerie markt 
Magyarország ÉRDI raktárába!

Gyere és DOLGOZZ VELÜNK modern 
környezetben, rugalmas vezetőkkel  

és élvezd annak az előnyeit,  
hogy dm-es munkatárs vagy!

Az utazáshoz céges buszt vagy utazási 
hozzájárulást biztosítunk.

A pozícióról és juttatásokról részletes 
információt a www.karrier.dm.hu oldalon 
az „Állásajánlataink˝, majd ˝Állások – raktár˝ 

menüpontban találsz, és a jelentkezésedet is 
itt tudod leadni.
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ÁLL  ÁSAJÁNLAT
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

A Bau-Haus Kft. felvételre keres könnyű fizikai munkára kor-
rekten bejelentett fizetéssel megbízható segéd- illetve beta-
nított dolgozót 8 órás munkarendben.
Munkavégzés helye: Törökbálint
Feladatok:
• fémlemezek darabolása, bevonatolása
• lemezhajlítás, csavarozás
• műanyag habok, cementlapok méretre vágása, ragasztása
• elemek összeszerelése
Előny: CO hegesztési tapasztalat (nem elvárás)
Amit kínálunk:
• stabil, hosszútávú munkalehetőség
• korszerű munkavégzési körülmények, változatos munkák
• korrekt vezetői hozzáállás 
• összetartó csapat
• versenyképes fizetés, teljesítményarányos ösztönzők
• segítségnyújtás a betanulási folyamatokban

Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
e-mail: bela.bagyon@bau-haus.hu

telefon: 06-70/380-8785
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A stabil háttérrel rendelkező 
biatorbágyi Gizella Otthon 

ápoló és

takarító 
munkatársat keres azonnali 
kezdéssel (végzettség nem 

feltétel).

Bérezés megegyezés szerint,  
a munkába járást támogatjuk.

További információ:  
Radnai-Kiss Dorottya  

(0670 453 2794) 
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság, tárnoki mérnöksége  

ÚTÜZEMELTETŐ SZAKMUNKÁS 
munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok: 
•	 A	mérnökség	kezelésében	lévő	úthálózat	kezelésével	kapcsolatos	feladatok	elvégzése
•	 Országos	közúton	a	téli	tisztántartási	feladatok	teljes	körű	ellátása,	
•	 	Téli	elhárításban	való	részvétel,	sószóró	és	hóeke	adapterrel	felszerelt	kombinált	gépek	

vezetése
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
•	 B	kategóriájú	jogosítvány	és	vezetői	tapasztalat
Az elbírálásnál előnyt jelent:
•	 C	kategóriájú	jogosítvány
•	 Szakirányú	szakiskolai,	vagy	szakmunkásképző	iskolai	végzettség	
•	 Útépítő,	karbantartógép-kezelő	OKJ-s	bizonyítvány
•	 NKH	jogosítvány	–	5631	gépcsoportra
•	 Kőműves	szakmában	való	jártasság
•	 Tehergépjármű-	és/vagy	munkagépszerelő	tapasztalat
Munkavégzés helye: Tárnok
A munkakör betöltésének kezdete: sikeres	felvételt	követően	1-2	héten	belül
A jelentkezés határideje: folyamatosan

Kérjük,	ha	ajánlatunk	felkeltette	az	érdeklődését,	jelentkezzen		
a	06-30/648-8276-os	telefonszámon.	
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Ha örökbe fogadná 
Borist vagy Bogyó-
kát, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Boris 3 év körüli, kistermetű, ivar-
talanított szuka kutyus. Hízelgős, 
ragaszkodó természetű, minden-
kit szeret. Rövid szőre és mérete 
miatt lakásban tartásra ajánljuk.

Bogyóka barátságos, 1 év alatti, 
jóindulatú, ivartalanított szuka, 
embercentrikus, kistestű kutyus. 
Szőre ápolást igényel, benti ked-
vencnek fogadható örökbe.



ÁLLÁST KERES

Magánházaknál takarítást vállalok! 
06-20-572-9923

*52077*

ÁLLÁST KÍNÁL

Érd felső-parkvárosi családi ház kert-
gondozásához keresek hozzáértő, 
friss nyugdíjas kertgondozót. 06-70-
201-4877

*45269*

Jogosítvánnyal rendelkező 
munkatársat keres cégünk, 
szerelői munkakörbe.

Jelentkezni a megadott 
számon lehet.

T: 0620/256-4277
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Érdi OMV töltőállomásra benzinku-
tast felveszünk! Érdeklődni szemé-
lyesen fényképes önéletrajzzal Érd 
6-os főút 23. km (Százhalombatta fe-
lé), vagy a gyorgyi@autocentrumsza-
bo.hu email címen lehet.

*31128*

Érdi autószervíz tapasztalattal 
rendelkező autószerelő munkatársat 

keres kiemelkedő fizetéssel.

Tel.: 06 70 33 60 476,  
erdiauto@gmail.com.
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Érdi Peugeot márkaszervizbe ta-
pasztalattal rendelkező vevőszolgá-
lati munkafelvevőt keresünk. Jelent-
kezni lehet: petakft@peta.hu

*02342*

JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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KoNTéNER

Konténer
Mindenféle

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALOK FESTÉST, 
BURKOLÁST, BELSŐ 

ÁTALAKÍTÁSOKAT, VÍZ- ÉS 
GÁZSZERELÉST, ESETLEGES 

JAVÍTÁSOKAT. 

INGYENES FELMÉRÉS, 
GARANCIÁT VÁLLALUNK! 

LAK ÁSFELÚJÍTÁS

06-20-487-6413
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LAKATOS  
KER ÍTÉSEKET, ÁLTALÁNOS  

LAKATOS MUNKÁT VÁLLALOK 
06-20-487-6413
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TAK ARÍTÁST VÁLLALUNK!
Irodák, üzlethelyiségek, éttermek, 

szórakozóhelyek, apartmanok, magán 
ingatlanok alkalmilag vagy rendszeresen!

06-70-355-7169
kalotaitakaritas@gmail.com
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KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS
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4706-20-487-6413

VÁLLALKoZÁS

Gyümölcsfa, szőlő metszés és kerti 
munka! 06-30-682-4431

*45100*

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építését, la-
postető szigeteléseket vállalok. 06-
30/571-97-43, 06-20-214-9640

*60415*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók novemberben 30-50%-os 
kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak 
+10% kedvezmény! 06-70-676-7722.

*36894*

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szere-
lés, burkolás és kőműves munkák.  
70/642-75-26.

*47261*

VEGYES

Pengőt, koronát, forintot, papír és 
fém gyűjteményt vásárolnék! 06-20-
9971153

*29961*

Vásárolok Simson-t, lehet romos, 
bontott. Régi motorkerékpárt. Feles-
leges robogót.
06706503168

*48194*

Házak, lakások, telkek teljes 
lomtalanítása pincétől a padlásig 
Hagyatékokból, költöztetés után 
megmaradt lomok elszállítása, 

zöldHulladék elszállítás,  
gyökérkiszedés, kisebb bontások.

betonozás, burkolás,  
kerítésjavítás és festés!

LOM TALANÍTÁS

06-20-525-1211
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

17
48

69

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Meg bízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
22
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2. 
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

3 rtg üveg ajandék! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817, 20/9317-114 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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Fémmegmunkálásban jártas és 
betanított munkásokat keresünk 
azonnali kezdéssel. További informá-
ció telefonon: 06-30/985-4546. Felle-
gek-Group Kft.

*49632*

Fodrászt, kozmetikust, körmöst ke-
resek érdi szépségszalonomba. Sze-
retnél igényes üzletben dolgozni? 
Várom jelentkezésed! 06-30-352-
1091

*49443*

Jó erőben lévő nyugdíjas kollégát 
keresünk B kat. jogosítvánnyal tej 
házhozszállításra Érden és környé-
kén! 06-70-416-8387

*49666*

ÁLLAT

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
700 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

*52598*

ALBéRLET KÍNÁL

Családi házban albérlet kiadó külön 
bejárattal! 06-20-947-6916

*50174*

Érden munkásoknak két különbe-
járatú, összkomfortos lakás 8-10 fő-
re kiadó. 06-20-507-9368, 06-23-367-
922

*52030*

Kiadó 25 nm-es különálló épület al-
bérletnek! 06-20-218-1002

*47341*

CSALÁDI HÁZ

Érden 3 szintes, 5 szobás kertes ház 
garázzsal, 36,9 M Ft-ért eladó. 06-30-
330-0966

*52049*

SZoLGÁLTATÁS

Régiség, hagyaték, könyvek, porce-
lánok, régi órák, festmények, ezüs-
tök vásárlása! 06-20-525-1211

*44900*
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Az agrárium 
legfontosabb 
hírei 
első kézből
- ONLINE!

agráriumONLINE
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Rúgtak, ütöttek, dobáltak
Harmadik alkalommal rendezték meg az Érdi Küzdő-
sport Gálát szombat este. Ezúttal a Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskolában felállított ringben csaptak össze a helyi 
egyesületek sportolói.

Kezdésként a Tollár László 
szervező által irányított, házi-
gazda Érdi Muay Thai Box 
Sportegyesület küzdősporto-
lói húztak védőfelszerelést, 
hogy K-1 szabályrendszerben 
verekedjenek. A Dudás Dori-
án–Bojtor Csaba, a Papp 
Patrik–Abonyi Bence és a 
Czibere Erik–Vekedel Roland 
párosítás egyaránt bemutató 
jelleggel (nem hirdetnek győz-
test), 2×2 percben zajlott.

Ezután éles kungfuküzdel-
mek következtek 3×2 perces 
menetekkel, hazai oldalon az 
Érdi Shaolin Wushu és Sport-
akrobatika Sportegyesület 
tehetséges növendékeivel. A 
–42 kg-os súlycsoportban az 
érdi Varga Zsombor a Sár-
kánykard SE harcművészét, 
Ádám Alexandert verte pon-
tozással. A második párhar-
cot az ÉSWS SE színeiben 
Mák Attila vívta a nála egy 
kor- és súlycsoporttal előrébb 
járó Szőke Viktor Zsombor 
ellen, aki a Wing Chun stílus 
képviselője Biatorbágyról. A 

–55 kg-os csatát tisztes helyt-
állással, de elvesztette ponto-
zással a helyi fiú. A harmadik 
shaolin kungfu-összecsapá-
son, –65 kg-ban már az első 
menet sem ment végig, mi-
után a hazai Nagy Márk 
Krisztián úgy eltalálta ellen-
felét, a szintén biatorbágyi 
Kolos Bendegúzt, hogy utób-
bi sérülés miatt kénytelen volt 
feladni a mérkőzést.

A III. Érdi Küzdősport Gála 
programjának harmadik perió-
dusában a kempo mutatkozott 
be azok után, hogy nagyjából fél 
éve kezdte meg működését a 
Budapest Kempo Sportegyesü-
let Érdi Szakosztálya Antal Ró-
bert vezetésével. A két, egyen-
ként 2×2 perces bemutató küz-
delem során Bobák Ede Nemes 
Endrével, Polyák Zsolt pedig 
Antal Róberttel bunyózott állva 
és földön egyaránt.

Az est hátralévő részében 
három amatőr ökölvívó, vala-
mint két úgynevezett gála-
mérkőzés szórakoztatta a kö-
zönséget. Az Érdi Box Klub 

három versenyzője is Vasas-
öklöző ellen lépett szorítók 
közé. 60 kg-ban Sipos Richárd 
Lakatos Ábrahám, 70 kg-ban 
Szigetvári Bendegúz Szabó 
Bence, míg 79 kg-ban Drago-
nya Dávid Farkas Zoltán el-
len meccselt. Mindegyik bok-
szoló 3×2 percben bizonyíthat-
ta tudását, ugyanakkor győz-
test itt sem hirdettek.

Záróakkordként az Érdi 
Muay Thai Box Sportegyesü-
let tagjai gáláztak: csak kéz-
használatot megengedő egye-
di szabályrendszerben, 2×2 
percben rendezték meg a 
rendhagyónak is titulálható 
Abonyi Bence–Kovács Zsu-
zsanna férfi-női bunyót, illet-
ve a Vekedel Roland–Tollár 
Levente párharcot.

A rendezvény értékelése-
ként Tollár László szervező 
elmondta, hogy az elsődleges 
célt, miszerint lehetőséget 
biztosítsanak a helyi és kör-
nyékbeli fiataloknak helyben 
szerepelni, sikerült megvaló-
sítani. A sportvezető megkö-
szönte a többi érdi sportklub 
pozitív hozzáállását és nyi-
tottságát a gálához történt 
csatlakozás kapcsán.

QQ Pecsuvácz Péter

Fürödtek az érmekben
Három-három arany- és ezüst-, illetve két bronzér-
met szereztek az Érdi Spartacus SC fiatal birkózói a 
VII. Bükfürdő-Castrum Sec Kupán. 

A nemzetközi szabadfo-
gású viadalon az érdiek 
nyolc versenyzője közül a 
gyermekeknél Jakab Ro-
land a 30, Virlics Anna a 
33 kilogramm küzdelmeit 
nyerte meg, míg a diák 
egyeseknél Jakab Dánie-
lé lett az aranyérem 50 
kilóban.

A kisebbeknél még Csu-
ka Letícia a 38 kilogram-

mosok között egy ezüstöt, 
Szenicza Emma pedig a 
44 kilósoknál egy bronzér-
met ért el.

A diák ketteseknél Sze-
nicza Nimród lett a máso-
dik helyezett 35 kilo-
grammban, továbbá a 
diák egyeseknél még +60 
kilóban Virlics Marcell ju-
tott el a dobogó második 
fokáig. Q DB

Hét meccse veretlenül
Hazai pályán hátrányból felállva 2–1-re verte a BKV Elő-
rét az Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjának 13. for-
dulójában, így a hazaiak hét meccsre nyújtották veret-
lenségi szériájukat, egyúttal a fővárosiak hat mérkőzés 
óta tartó hasonló sorozatát törték meg.

Ígéretes mérkőzésre volt 
kilátás, hiszen az elmúlt hat 
meccsen mindkét együttes 
megőrizte veretlenségét, a 
hazaiak négy győzelmet és 
két döntetlent, a vendégek 
pedig három-három győzel-
met és döntetlent tudnak fel-
mutatni ezen időszak alatt.

Ennek ellenére az első per-
cekben nem forogtak ve-
szélyben a kapuk, csupán 
Pál Szabolcs jobb oldali be-
adását kellett védenie koráb-
bi csatárunk Palásthy Nor-
bert öccsének, Dávidnak.

Aztán a 13. percben Koós 
Gábor adott parádés labdát 
a betörő Kollega Krisztián-
nak, aki hiába volt ígéretes 

helyzetben, kapásból fölé 
lőtt. Ettől felélénkültek az 
érdiek, negyedóra után Mel-
czer Vilmos távoli löketét 
kellett kipaskolnia Palás-
thynak, majd a kipattanót 
Kollega szedte össze, de hiá-
ba adott jó labdát Gera Dá-
vidnak, ő már nem tudta jól 
továbbadni azt Mojzer 
Györgynek.

Aztán a játékrész derekán 
a vendégek kerültek előny-
be, amikor Balogh Bence bal 
oldali beadása után a hosz-
szún érkező Huszárik Zsolt 
kapásból lőtt az érdi kapuba 
(0–1).

A vendégek előnye nem 
tartott sokáig, öt perccel ké-

sőbb Kollega Krisztián har-
colt meg a labdáért, cselei 
után egészen az ötösig ve-
zette a labdát, ahonnan 
rendkívül önzetlenül a hosz-
szún üresen érkező Pál Sza-
bolcs elé tálalt, akinek pedig 
csak az üresen tátongó ka-
puba kellett passzolnia (1–1).

Ezután sem álltak le az ér-
diek, sőt, még inkább feltü-
zelték magukat, előbb 
Mojzer György lőtt egy les 
miatt érvénytelenített gólt, 
majd Gera Dávid bombája 
nem talált kaput. A szünetig 
ugyan becsülettel próbálko-
zott a vezetés megszerzésé-
ért a házigazda, de döntet-
lennel fordultak a felek.

A második játékrészt va-
lamelyest nagyobb elánnal 
kezdték a közlekedésiek, de 
Kertész Ferencnek nem kel-
lett játékba avatkoznia. A 
félidő első nagy lehetősége 
mégis az érdiek előtt adó-
dott, de hiába Kollega és Pál 
jó összjátéka, előbbi lövését 
Melczer Vilmos blokkolta vé-
letlenül, így odalett a nagy 
hazai helyzet.

A 63. percben megint a 
BKV veszélyeztetett, amikor 
egy jobb oldali szöglet után a 

vendégek támadójának fél-
fordulatból leadott lövését 
Kertész a keresztléc alól tor-
názta ki.

Ahogy telt az idő, a vendé-
gek egyre kevesebb táma-
dást vezettek, az érdiek pe-
dig sorra dolgozták ki a hely-
zeteket, amelynek eredmé-
nyeképp a 77. percben Mel-
czer Vilmos beadását a re-
mek ütemben érkező Kollega 
Krisztián fejelte a kapuba 
(2–1).

A hátralévő bő tíz percben 
is lehetőségek sorát dolgozta 

ki a házigazda, de ezeket 
már nem sikerült gólra vál-
tani. Azonban az Érdi VSE a 
2–1-es sikerrel hétmeccses-
re növelte veretlenségi soro-
zatát, míg a BKV Előre hat-
meccses veretlenségi soro-
zata ért véget az érdiek győ-
zelmével.

Az Érdi VSE az NB III Nyu-
gati csoportjának 14. fordu-
lójában, november 10-én 
13.30-tól a Greenplan Bala-
tonlelle SE vendégeként foly-
tatja szereplését.

QQ Domonkos Bálint

Az Érdi Spartacus mindegyik birkózója érmes lett Bükfürdőn 
 (Fotó: Érdi Spartacus)

ÉRDI VSE–BKV ELŐRE 2–1 (1–1)
Érd, 250 néző. V: Leél-Őssy (Hofbauer, Rózsa)
Érdi VSE: Kertész F. – Pál Sz., Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Gera D., 
Koós (Kalmár, 57. perc), Kónya B., Melczer (Pintér N., 80. p.) – Kollega 
(Csala, 86. p.), Mojzer. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Pál Sz. (27. 
p.), Kollega (77. p.), ill. Huszárik (22. p.).

Pál Szabolcs (zöldben) támadó helyett jobbhátvédként játszott, de 
így is gólt szerzett  (Fotó: Balogh István)
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Sárosi szerepelt 
a legjobban
A negyeddöntőig menetelt a Budaörsön rendezett ran-
gos nemzetközi versenyen az Érden nevelkedő olimpi-
kon tollaslabdázó, a nyolcadik kiemelt Sárosi Laura.

A tollaslabdával a Batthy-
ány Sportiskolai Általános 
Iskolában megismerkedő 
Érdi VSE-nevelés, Sárosi 
Laura a főtáblán kezdte meg 
szereplését női egyesben a 
budaörsi 44. Yonex nyílt ma-
gyar bajnokságon. A Buda-
örsi Városi Sportcsarnokban 
rendezett, 25 ezer dollár 
össz díjazású viadalon 39 or-
szág 260 versenyzője indult.

A riói olimpiát is megjárt 
Fair Play-díjas sportoló nyol-
cadik kiemeltként először a 
svájci Jenjira Stadelman-
nal találkozott, aki ellen az 
első játszmát szoros küzde-
lemben nyerte meg négy 
ponttal (21:17), majd a máso-
dik felvonásban a svájci bi-
zonyult jobbnak 29:19-re, de 
a harmadik szettben Sárosi 
remek játékot mutatott, 
21:12-es részsikerével pedig 
a nyolcaddöntőbe jutott.

A legjobb tizenhat között 
a svéd színekben versenyző, 
indiai származású Ash-

wathi Pillai következett, 
akivel hasonló mérkőzést 
vívott, hiszen az első szettet 
két ponttal nyerte meg a ma-
gyar sportoló, majd a máso-
dikat hárommal elbukta, de 
a harmadik ismét jól sike-
rült, s újabb 2:1-es sikert 
aratott a világranglista 96. 
helyén álló magyar.

A negyeddöntőben a má-
sodik helyen kiemelt kana-
dai Brittney Tam ellen ra-
gadott ütőt, aki két szettben, 
fél óra alatt 21:12, 21:14-re 
múlta felül Sárosit, a későb-
biekben pedig a dobogó leg-
alsó fokára állhatott fel. A 
26 éves, érdi nevelésű Sárosi 
a házigazda legjobb ered-
ményét érte el a nyolc közé 
jutással.

A másik érdi nevelésű vá-
logatott tollaslabdázó, a vi-
lágranglistán 125. Kőrösi 
Ágnes vállsérülés miatt nem 
tudott elindulni a budaörsi 
versenyen.

QQ Domi

Kellett az erős hajrá
29–27-re nyert a Kisvárda Master Good SE vendégeként 
a női kézilabda NB I nyolcadik fordulójában az ÉRD. 
Szabó Edina együttese fordulatos mérkőzésen jó hajrá-
jának köszönhetően tudott nyerni.

A Kisvárda házi gólkirá-
lya, a hét mérkőzésen 45 gólt 
jegyző Tamara Radojevics 
nélkül vágott neki az ÉRD 
elleni rangadónak, hiszen a 
szerb válogatott irányító 
anyai örömök elé néz, így 
Szabó Edináék ellen már 
nem lépett pályára.

A találkozón Kiss Nikolett 
és Szabó Laura nyitotta a gó-
lok sorát, de hiába tett szert 
kétgólos előnyre az ÉRD, Bakó 
Botond lányai Veronika Ha-
bánková, Vesna Milanovic 
Litre és Orbán Adrienn révén 
jelezték, hazai pályán nem ad-

ják könnyen a pontokat. Ezt 
követően nem tudott meglépni 
egyik csapat sem, hol az ÉRD, 
hol a KKC vezetett, így a szü-
netre is 14–14-es döntetlennel 
érkeztek a csapatok.

A fordulás után jól kezdett 
a házigazda, amely egy 
négygólos sorozatot épített, 
de az érdiek sikerrel akasz-
tották meg a kisvárdai len-
dületet. Ugyan nem sikerült 
azonnal ledolgozni a hát-
rányt, ám a második félidő 
derekán Tóth Gabriella gól-
jával már 22–21-es előnyben 
voltak Szabó Edina lányai.

Sőt, tíz perccel a vége 
előtt Tóth negyedik gólját 
jegyezte, amely már 26–
23-as vezetést jelentett Ja-
nurik Kingáéknak, akik 
nem sokkal később Jova-
na Kovacsevics révén to-
vább növelték a különbsé-
get: az 54. percben 28–24-
re vezettek.

Az utolsó percek ennek el-
lenére tartogattak izgalma-
kat, Dombi Luca két gólja 
után Samira Rocha egy 
cunderrel vette be Julie Fog-
gea kapuját, így pedig az 
utolsó perc előtt csupán egy 
volt közte (27–28).

Szabó Edina időkérését 
követően viszont Kisfaludy 
Anett értékesítette helyze-
tét, amellyel eldöntötte a két 
pont sorsát: az ÉRD kiegyen-
lített, fordulatos találkozón 
nyert 29–27-re Kisvárdán.

Janurik Kinágék a bajnok-
ságban legközelebb csak de-

cember 29-én, az Alba FKC 
elleni hazai mérkőzésen lép-
nek pályára, azonban az 
EHF Kupa harmadik selejte-
zőkörében az orosz Kuban 
Krasznodart fogadják no-
vember 10-én, 15 órától az 
ÉRD Arénában.

QQ Domonkos
Négyen mehetnek a vb-re
Janurik Kinga, Kiss Nikoletta, Szabó Laura és Tóth Gabriella is ott van 
a magyar női kézilabda-válogatott 28 fős, világbajnoki keretében. 
Kim Rasmussen szövetségi kapitány a november 30-án, Japánban 
kezdődő vb-re tizenhat játékost nevezhet az előzetesen leadott 
28-ból, a világbajnokságon pedig további három cserére lesz lehe-
tősége. Az esemény előtt a magyarok Dél-Koreában egy felkészü-
lési tornán vesznek részt, majd a tornán a C-csoportban sorrend-
ben Kazahsztánnal, Spanyolországgal, Montenegróval, Szenegál-
lal és Romániával találkoznak. A négy hatos csoportból az első há-
rom-három helyezett jut a középdöntőbe.

KISVÁRDA-MASTER GOOD SE–ÉRD  27–29 (14–14)
Kisvárda, 1000 néző. V: Hantos, Rózsahegyi.
ÉRD: JANURIK – NASCIMENTO 4 (1), Kiss N. 1, TÓTH G. 4, SZABÓ L. 4 
(2), Jerábková 1, Bízik R. 2. Csere: Foggea (kapus), KISFALUDY 5, KO-
VACSEVICS 5, Termány, Lavko 3. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítá-
sok: 4, ill. 10 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.

Kisfaludy Anett nem csak védekezésben tette oda magát, ő döntötte el a két pont sorsát is 
  (Fotó: Boros Sándor)
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Lakossági 10 szavas blokkár

Normál

nettó bruttó

850 Ft 1 080 Ft

Üzleti 10 szavas blokkár

Normál

nettó bruttó

1 700 Ft 2 159 Ft
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6 településen
30 000 példánybanmagazin

Vidékjáró
Hirdessen Ön is a Vidékjáró Magazinban! 

Megjelenik Pest megyében: Budaörs, Törökbálint, Százhalombatta, Diósd, 
Tárnok, Sóskút településeken.

Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el!
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg. 

Terjesztési területeinken minden postaládába ingyenesen juttatjuk el. 
Megjelenés: havonta

Apróhirdetési árak:

Elérhetőség:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

06-23-520-117
2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
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HIRDESSEN ÖN IS 
A VIDÉKJÁRÓ 
MAGAZINBAN!

Elérhetőség:
Csere Orsolya (orsolya.csere@maraton.hu)

Szirmák Andrea (andrea.szirmak@maraton.hu)
06-23-520-117

2030 Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
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