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CITROËN FIXDÍJCSOMAGOK 

REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL

KERÉKSZETTCSERE CENTRÍROZÁSSAL

            
      6 900 FT1

GUMISZETTCSERE CENTRÍROZÁSSAL

      ACÉLFELNIN 10 900 FT1

      ALUFELNIN 12 900 FT1,2

Az Önök ajánlásával
Citroën Vevőszolgálat

WWW.CITROEN-ADVISOR.HU

Cit_OsziSzerviz_Print_Dealer_210x148.indd   1 2019. 10. 29.   12:33

A CITROËN a TOTAL-t választotta. 1Az ajánlatok kizárólag személyautókra vehe-
tők igénybe, és 2019. november 4-től 2020. február 29-ig érvényesek az akcióban 
részvevő hivatalos magyarországi Citroën-márkaszervizekben. Egy szett négy 
darab kerékből áll. Az ár tartalmazza a 4 kerék le- és felszerelését, centrírozását 
és a keréksúlyok árát. Az ár nem tartalmazza a gumiabroncsot. A tájékoztatás 
nem teljes körű, a C Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az aján-
lat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses 
ajánlatnak. Az ajánlatok más akcióval, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem 
vonhatók össze, visszavonásig és/vagy a készlet erejéig érvényesek. 
2 17”-nál nagyobb kerékre nem vehető igénybe, nagyobb kerék esetén kérjen 
külön ajánlatot. 
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„A vincelléri iskolába 40 percet gyalogoltam oda és vissza”
Interjú dr. Erdei Árpád professzor emeritus volt alkotmánybíróval n 4–5. oldal

XXIX. évfolyam, 48. szám    2019. december 4.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Adv enti hangulat költözött a főtérre
Eddig a fővárosba kellett mennünk, ha 

magunkba akartuk szippantani az ad-
venti vásárok ünnepváró hangulatát. 
Most már Érden is megtehetjük mindezt. 
November 30-án délután kezdetét vette a 
főtéren az első érdi adventi forgatag, ami-
nek nyitó hétvégéjére sokan voltak kíván-
csiak. Ezentúl pedig péntek és szombat 
esténként egészen karácsonyig élőzene, 
koripálya és vásárosok várják a résztve-
vőket. „A cél az volt, hogy más, jól ismert 
eseményekhez hasonlóan, nálunk is le-
gyen egy ilyen rendezvény, és hogy ebben 
az ünnepi, meghitt időszakban is legyen 
esélyünk találkozni, barátkozni. Ahogy 
szoktuk mondani: legyen ez a város egy 
igazi közösség! Érezzük jól magunkat, 
legyünk büszkék arra, hogy érdiek va-
gyunk, és immár van egy olyan új rendez-
vényünk, amiből hagyományt szeretnénk 
csinálni – mondta el megnyitó beszédé-
ben dr. Csőzik László polgármester, aki a 
tömeg közös visszaszámolása után fel-
kapcsolta a főtér díszkivilágítását, és bol-
dog adventet kívánt az egybegyűlteknek.

 n 18. oldal

A MÁV-liftektől a parkolásig

Útépítés, parkolás, csatorna-hozzájárulás – ezek voltak a 
legfontosabb, többek által is felhozott témák a csütörtök 
délutáni közmeghallgatáson; a mintegy két órán keresz-
tül érkező kérdésekre dr. Csőzik László polgármester és a 
hivatal munkatársai válaszoltak.  n 3. és 17. oldal

Vita a közösségi költségvetésről

Városi díjakat adtak át, módosították a költségvetést, 
döntöttek a Fundoklia-völgy természetvédelmi területté 
nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sáról és a közösségi költségvetés bevezetéséről is vitáz-
tak a novemberi közgyűlésen. Összefoglaló.  n 7. oldal

Érdikum lett az Elvira major

Az Érdi Települési Értéktár Bizottság egyhangú döntése 
értelmében bekerült a helyi értéktárba az Elvira major 
és az ott folyó szakmai, génmegőrző, kutató, nemesítő 
és szaporító tevékenység. A bizottság javasolta az Elvi-
ra felterjesztését a megyei értéktárba is.  n 17. oldal

(Fotó: Jakab-aponyi noémi)
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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 
telefonszám: +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: 06-30-2000-890

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

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI
A hét minden napján,  

0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:

  Utcai szociális munkás: 20/576-9021

  Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561

  Hajléktalanszálló: 20/336-8773

Polgárőrség: 30/200-0890

Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306

Mentő: 104; 112

Orvosi ügyelet

  Gyermekorvosi ügyelet 23/365-770

  Felnőttorvosi ügyelet 23/365-274

Közérdekű tájékoztató

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 előre, heti bontásban közli.
Az önkormányzati rendelet és dr. Csőzik László 
polgármester döntése értelmében az ÉTH Nonprofit 
Kft. az ingatlantulajdonosoktól ingyenesen elszállítja 
a kirakott zöldhulladékot.
A zöldhulladék gyűjtéséhez az ÉTH Nonprofit Kft. 
ingyenesen, ingatlanonként 5 db, ÉTH-emblémával 
ellátott, sárga színű zsákot biztosít. Az ingyenes 
zsákot is az ügyfélszolgálati irodánkban lehet átvenni.
Az ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van – a 
fentieket 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 helyezzenek 
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 hulladékudvarba – az Ök.-rendeletnek 
megfelelően – beszállított lakossági zöld-
hulladékot 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. december 7.
Ács u., Aggteleki u., Ajnácskő u., Aknász u., Aradi 
u., Aradi u., Aszfaltozó u., Asztalos u., Bádogos u., 
Bajcsy-Zs. u., Bakonyi u., Bányász u., Barlang u., 
Bérc u., Betonozó u., Bihari u., Bikszádi u., Bognár 
u., Borszéki u., Börzsönyi u., Brassói u., Burkoló u., 
Búvár u., Bükk u., Cserhalmi u., Cserhát u., Csigás u., 
Csillés u., Csiszoló u., Csobánci u., Csókakő u., Csúcs 
u., Csurgói u., Daróci u., Darukezelő u., Debrői u., 
Detrekő u., Dévai u., Dévényi u., Drégely u., Egervári 
u., Esztergályos u., Faragó u., Fátra u., Favágó u., 
Fazekas u., Felvinci u., Fényező u., Festő u., Firtos u., 
Fogarasi u., Földmérő u., Földmunkás u., Fraknó u., 
Fűtő u., Fuvaros u., Füleki u., Fűrészelő u., Füzérvári 
u., Gépész u., Hargitai u., Hegesztő u., Hegyalja u., 
Iglói u., Írottkő u., Kalotaszegi út, Kárpáti u., Kassai 
u., Késmárki u., Kolozsvári u., Komáromi u., Komlói 
u., Körmöci u., Korompai u., Korponai u., Kőhalmi 
u., Kőszegi u., Krasznahorkai u., Kubikos u., Liptói u., 
Lőcsei u., Mátra u., Mecseki u., Murányi u., Naszályi u., 
Nógrádi u., Orom u., Radnai u., Regéci u., Retyezáti 
u., Rozsnyói u., Salgói u., Selmeci u., Somogyvári 
u., Somoskő u., Sóskúti u., Szendrői u., Szigetvári u., 
Sziklás u., Szirtes u., Szovátai u., Tárnoki u. (a Bajcsy-
Zs. u. és a Kolozsvári u. között), Tátra u., Temesvári u., 
Tömösi u., Tordai u., Torockói u., Törcsvári u., Trencséni 
u., Tusnádi u., Ungvári u., Üveges u., Vereckei u., 
Vihorláti u., Visegrádi u., Vízmosás u., Zengő u., Zilahi 
u., Zólyomi u.

Közérdekű tájékoztató
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Köz meghallgatás: a MÁV-liftektől a parkolásig
Infrastruktúra, vasútépítés, parkolás, csatorna-hozzá-
járulás – ezek voltak a legfontosabb, többek által is fel-
hozott témák a csütörtök délutáni, telt házas közmeg-
hallgatáson, amely igencsak az estébe nyúlt: a mintegy 
két órán keresztül érkező kérdésekre dr. Csőzik László 
polgármester és a hivatal munkatársai válaszoltak.

Csőzik László a város 
anyagi lehetőségeit ismer-
tetve elmondta: Érd négy és 
fél milliárd forint helyiadó-
bevétellel számolhat, ehhez 
jönnek a normatívák és a kü-
lönböző támogatások, pályá-
zati források. Saját működ-
tetésére 14–15 milliárd forin-
tot költ a város, szabadon 
felhasználható forrás na-
gyon kevés marad. Nagy 
szükség van a helyi iparűzé-
siadó-bevétel növelésére, hi-
szen – az ilyen szempontból 
kiemelten jó helyzetű – Bu-
daörshöz képest Érdnek na-
gyobb az elmaradása, mint 
Magyarországnak a nyugat-
európai átlaghoz képest. 

Az adóbevételek növelésé-
nek megoldása lehet a gaz-
daságfejlesztés, új ipari öve-
zetek létrehozása – ez a fo-
lyamat már megkezdődött, 
és a Modern Városok prog-
ramjában is helyet kapott. 
Csőzik László kiemelte azt 
is: minden pályázati lehető-
séget – a megyeitől kezdve a 
régióson át az EU-sig – igye-
keznek kihasználni az inno-
váció érdekében. Megoldást 
jelenthet egy nagybefektető 
idecsábítása is.

A polgármester hangsú-
lyozta azt is: a Modern Váro-
sok programját végig kell 
vinni, és el kell érni, hogy 
legyen folytatása – ez ügy-
ben egy-két héten belül tár-

gyalásokat folytat majd az 
illetékes szaktárcák képvi-
selőivel. 

Ahogy a hozzászólók fel-
vetéseiből, panaszaiból ki-
derült, a legnagyobb igény 
az út- és a járdaépítésekre 
van. Mint elhangzott, a Mo-
dern Városok program kere-
tében és más pályázati for-
rásokból történtek és történ-
nek előrelépések az út- és 
csomópontépítések terüle-
tén, sok fő-, illetve gyűjtőút 
mellett viszont egyáltalán 
nincs járda, ami nagyon 
nagy gondot jelent. Több 
ilyen beruházást már koráb-
ban betervezett a város, és 
ezeket az új városvezetés 
szeretné lebonyolítani és to-
vábbvinni. Csőzik László a 
közmeghallgatást követően 
lapunk kérdésére elmondta 
azt is, hogy szeretnének új 
útprogramot alkotni, amely 
tartalmazza, milyen sor-
rendben és hol történjen az 
aszfaltozás. 

Többen is előálltak azzal a 
javaslattal, hogy legyen fize-
tős a parkolás Érd belváro-
sában, ugyanis napközben 
szinte alig lehet üres parko-
lóhelyet találni. Csőzik Lász-
ló elmondta: ezt a megoldást 
nem tudja támogatni, ugyan-
akkor elismerte, hogy ez a 
probléma valóban jelentős, 
körülbelül ezerötszáz parko-
lóhellyel kevesebb van, mint 

kellene – és ennyit a város 
nem tud létesíteni. 

– Meg kell nézni, hogy az a 
kevés, még üres terület a vá-
ros által megszerezhető-e; 
így száz-százötven parkoló-
helyet elő tudnánk állítani. 
Azzal, hogy a Kálvin téren 
turbókörforgalmat alakíta-
nak ki, legalább a dugók je-
lentős mértékben csökken-

hetnek. Rövid távon a parko-
lóprobléma megoldását nem, 
csak enyhítését tudom ígér-
ni. Felvesszük a kapcsolatot 
a bevásárlóközponttal és a 
MÁV-val is, hogy milyen mó-
don tudnának segíteni – tet-
te hozzá Csőzik László, aki 
szerint az is megoldást jelen-
tene, ha a szolgáltatásokat 
nem egyetlen pontra, a vá-
rosközpontba koncentrálná-
nak.

A vasútépítéssel, az állo-
másokon elhelyezett liftek-

kel és Érd nagyállomás álla-
potával kapcsolatban is ér-
keztek kérdések. A polgár-
mester elmondta, hogy már 
felvette a kapcsolatot az ille-
tékesekkel. 

– Számomra az jött le, 
hogy minden egyes problé-
ma más és más MÁV-szerve-
zeti egységhez tartozik, de 
fogom venni a fáradságot, 

hogy végigjárjam ezt a ma-
mutszervezetet, és sokkal 
szorosabb együttműködést 
alakítsak ki – tette hozzá.

Mint elhangzott: a Vörös-
marty utcai vasúti átjárót 
várhatóan jövő nyáron adják 
át (már korábban át kellett 
volna, a biztosítóberendezés 
hibája miatt csúszik). A 
nagyállomás környékén zaj-
lik a helyreállítás, ami pedig 
a lifteket illeti, azok a vandá-
lok és a tolvajok miatt nem 
működnek. 

A polgármester a közmeg-
hallgatáson utalt arra, hogy 
egyes panaszok esetében 
nem az anyagiak, hanem az 
elszánt együttműködés hi-
ányzik a megoldáshoz, más 
ügyekben ez már bonyolul-
tabb. Az például, hogy a köz-
világítás előbb kapcsoljon be 
és később kapcsoljon ki fél-
fél órával, az harmincmillió 

forintba kerülne, és fél év 
átmenet kellene hozzá.  

Arra a lakossági kérdésre, 
hogy mikor adják át a már 
elkészült Bagoly utcai ren-
delőt, Csőzik László elmond-
ta: a használatbavételi eljá-
rást már megindították, de 
akár több hónapba is telhet, 
amíg ez lezajlik; az önkor-
mányzat mindent megtett, 
és azon lesznek, hogy fel-
gyorsítsák ezt a folyamatot. 

Folytatás a 17. oldalon.

A polgármester hangsúlyozta: a Modern Városok programját végig kell vinni, és el kell érni, hogy legyen 
folytatása  (Fotó: Á. K.)
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A Szuperinfo laphálózat tagja

A jog stílusa,  
a stílus joga
Nem lelkesedésből, pusztán apai nyomásra jelentkezett 
a jogi egyetemre, aztán a szakma csúcsára jutott: alkot-
mánybíró és a testület helyettes elnöke lett az Érden élő 
dr. Erdei Árpád professzor emeritus, aki az új közgyűlés 
alakuló ülésén köszöntötte a testületet. Idén töltötte be 
a 80. életévét, ám még mindig tanít az egyetemen. Élet-
útjáról, pályájáról és a csokornyakkendőkről beszélget-
tünk érdligeti otthonában. 

n  M. Nagy Péter

– Az érdiek többsége vala-
honnan jött, az ön gyökerei 
hová nyúlnak?

– Békés városából való va-
gyok, pontosabban onnan 11 
kilométerre egy tanyán szü-
lettem, ahol a család 15 hol-
don gazdálkodott. Apám 
nem volt a szó klasszikus 
értelmében parasztember, 
hallgatott például a barátai 
tanácsára, hogy miért nem 
csinál inkább egy faiskolát a 
hagyományos gazdálkodás 
helyett. El is végezte másfél 
év alatt a kertészeti főiskola 
gyümölcstermesztési stúdi-
umát, a faiskolát is megcsi-
nálta, ami még a háború 
után is működött egy dara-
big. Míg aztán egy napon azt 
harsogta az utcán az akko-
riban vasembernek nevezett 
hangosbeszélő, hogy „Erdei 
László, az a piszkos ku-
lák…” Akkor már mindenki 
tudta, hogy mit jelentenek 
ezek a megbélyegzések. 
Apámnak több sem kellett, 
összepakolt, fogta a felesé-
gét, és három nap múlva ott-
hagyta a falut, meg sem áll-
tak Érdig. Én néhány hóna-
pig még maradtam a nővé-
remnél, aki már férjnél volt, 
hogy azt a tanévet még ott 
fejezzem be. Ez 1952-ben 
történt.

– Miért éppen Érd?

– Voltak itt rokonok, akik 
segítettek lakást keresni, 
egy barátja pedig, aki állo-
másfőnök volt, adott egy fél 
vagont, amiben elhozhatták 
a szükséges holmikat, a föl-
det pedig apám levélben föl-
ajánlotta az államnak. Nem 
sok mindenre volt szükség, 
mert a szoba-konyhás lakás, 
egy nyaralóhoz ragasztott 

toldalék, mindössze 16 négy-
zetméteres volt. Ha mind-
hárman bementünk a szobá-
ba, az asztalt föl kellett tenni 
az ágyra. 

– Hol volt ez a ház?

– Itt volt Érdligeten, a Röp-
pentyű utcában, ma Csanád 
utca. Nem volt könnyű az új-
rakezdés, apám, nem lévén 
szakmája, eleinte napszámos 
munkát vállalt, anyám varró-
nőnek állt egy szövetkezetbe. 
Egyszer csak híre jött, hogy a 
Rózsa utca 1. szám alatt van 
egy ház, amit ki lehet igényel-
ni. Ebben – pontosan szem-
ben a mostanival – laktunk 
1959-ig. Akkor vette apám ezt 
a telket. Akkoriban, 1957-ben 
visszaadogattak földeket, 
apám nyomban eladta az 
övét, s az árából vette ezt az 
ingatlant, amire OTP-köl-
csönből építette föl ezt a há-
zat. Azóta is itt élek, ha úgy 
tetszik, a szülői házban, ele-
inte talán kényelemből – hi-
szen itthon gondomat visel-
ték –, meg azért is, mert Bu-
dapesten akkoriban nem volt 
könnyű lakáshoz jutni. Ké-
sőbb pedig fordult a helyzet, 
és már a szüleim szorultak 
az én támogatásomra, így az-
tán maradtam.

– Ne szaladjunk ennyire 
előre, miután befejezte a ha-
todik osztályt, jött a szülei 
után Érdre. Melyik iskolába 
járt?

– A vincelléri – ma Kőrösi 
– iskolába. Naponta negyven 
percet gyalogoltam oda és 
vissza. A település többi ré-
szén ritkán jártunk, voltam 
persze néha Ófaluban vagy 
olykor felmentünk Érd-felső-
ig, de jobbára itt éltük az éle-
tünket. Aztán meg a budafo-
ki gimnáziumba jelentkez-

tem, az volt a legközelebb, itt 
akkor még nem volt középis-
kola. Nem voltam lelkes ta-
nuló, jobbára csak közepes, 
de apám folyton rágta a füle-
met, hogy tovább kell tanul-
nom, pedig én mindenféle 
kétkezi mesterséget képzel-
tem magamnak vagy vala-
milyen mérnöki pályát, de az 
a matematikai jegyeim miatt 
szóba sem jöhetett. Még az is 
fölvetődött bennem, egészen 
komolyan, hogy hivatásos 
katona leszek, ebbe apám is 
belement volna, ha valami 
főiskolai vagy egyetemi vég-
zettséggel párosult volna.

– Mi tántorította el, hogy 
fegyvert fogjon?

– 1956. Utolsó éves gimna-
zista voltam már, bejártunk 
Pestre, érdekelt minket, mi 
történik. Akkor tudatosult 
bennem, hogy katonaként 
bármikor fölhasználhatná-
nak olyasmire is, amit én 
nem szeretnék, ezért mond-
tam le a tiszti pályáról, és 
fogadtam meg végül apám 
tanácsát, s jelentkeztem a 
jogi egyetemre. Túl komo-
lyan ezt sem vettem, nem 
szakadtam bele a felkészü-

lésbe, de az érettségim vé-
gül, mivel matekból kaptam 
egy kegyelemhármast, jeles 
rendű lett. És sokat olvas-
tam, már kisiskolás korom-
tól – erre a gimnáziumi ma-
gyartanárom is remek mód-
szerekkel ösztönzött, föl 
tudta kelteni az érdeklődé-
semet –, faltam mindent, s 
nagyon fogott agyam, olyan 
volt, mint a légypapír. 

– Ezek szerint simán föl-
vették?

– Igen, s ha már ott voltam, 
úgy gondoltam, érdemes ta-
nulni. Az első év nehézségei 
és viszonylag rossz jegyei 
után belejöttem. Másodév-
ben szerepelt a tantárgyak 
között a büntetőjog is, ami az 
eleitől fogva érdekelt, de ez 
akkor még nem jelentett vég-
leges elköteleződést, mert 
elcsábított a tsz-jog.

– Az annyival izgalmasabb 
vagy vonzóbb volt?

– Nem, de apámnak akadt 
kalandja egy termelőszö-
vetkezettel, ahová akkor 
került, amikor előző mun-
kahelye megszűnt. Hamar 

rájöttek, hogy értelmes, 
írástudó ember, gyorsan el-
nököt csináltak belőle. Ez 
keltette fel az én érdeklődé-
semet a tsz-jog iránt. Őt ha-
mar leváltották, mert nem 
volt hajlandó asszisztálni a 
főkönyvelő és az agronó-
mus stiklijeihez, én viszont 
kis híján a termelőszövetke-
zeti tanszékre kerültem, de 
végül nem volt türelmük ki-
várni, amíg lediplomázom. 
Ekkor kezdtem el érdeklőd-
ni a kriminalisztika iránt, 
aminek az lett a vége, hogy a 
végzés után, 1962-ben az Or-
szágos Kriminalisztikai In-
tézet lett az első munkahe-
lyem. Jó iskola volt az a 
nyolc év, amit ott töltöttem, 
hiszen gyakorlatokra jár-
tam a rendőrségre, az 
ügyészségre, ahol a nyomo-
zási, illetve a nyomozásfel-
ügyeleti osztályokon elles-
hettem a precíz jogászi mun-
kát. Ezekben az években ta-
nultam meg angolul, ami le-
hetővé tette, hogy később 
tolmácsolással egészítsem 
ki nem túl magas egyetemi 
oktatói fizetésemet.

– Hogyan került az egye-
temre oktatónak?

Dr. Erdei Árpád a televízióból tudta meg, hogy alkotmánybírónak jelölték  (Fotó: M.N.P.)
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– Király Tibor – aki tanár
ként a hallgatók réme volt, 
mert hihetetlenül szigorúan 
vizsgáztatott – az ELTE rek
torhelyettese és tanszékve
zetője volt, utóbbi minősé
gében ajánlott nekem 1970
ben adjunktusi állást a bün
tetőeljárásjogi tanszéken. 
Ekkor kezdtem el foglalkoz
ni az összehasonlító bünte
tőeljárási joggal, majd – 
1985ben – megírtam a disz
szertációmat az igazságügyi 
szakértők munkájáról, köz
ben egy évet Amerikában 
töltöttem ösztöndíjjal. Vi
szonylag hamar tanszékve
zető lettem fiatal docens
ként, mert az elődöm korán 
meghalt, kis megszakítással 
1998ig töltöttem be ezt a 
tisztséget.

– Közéleti szereplése az Or-
szágos Választási Bizottság-
nál kezdődött.

– Egy ciklust csináltam vé
gig – 1994től –, helyettes el
nök is lettem. Megválasztot
tak másodszor is, de ugyan
akkor jelöltek alkotmánybí
rónak is. Szerettem ezt a 
munkát és sokat tanultam, 
hiszen én büntetőjogász vol
tam, a választási jogot csak 
általános szinten ismertem, 
de ott azért ennél kicsivel 
több kellett. Nagyon izgal
mas volt, ahogy a tárgyalá
sok folytak a pártok között, 
volt például az MSZPnek és 
az SZDSZnek egyegy na
gyon fölkészült delegáltja, 
akik nagyon józanul és oko
san tudtak érvelni, de abban 
a pillanatban, ha megjelent 
egy újságíró az ülésen, vadul 
kampányolni kezdtek, de 
úgy, hogy abba belekötni 

nem lehetett. Megtapasztal
tam, hogyan próbálják so
kan egyszerre betartani és 
kijátszani a szabályokat, 
megtanultam felismerni az 
ilyesmit. Megtanultam, ho
gyan lehet hagyni, hogy 
mindenki elmondhassa a 
magáét és utána ebből ki
szűrni, hogy mi is volt a több
ségi álláspont. Megtanul
tam, hogyan mondjak ellent 
valakinek a legkeményeb
ben, de soha meg ne sértsem. 
Mindennek aztán az Alkot
mánybíróságon vettem iga
zán hasznát.

– Igaz, hogy a televízióból 
tudta meg, hogy alkotmány-
bírónak jelölték?

– Valóban így történt, de 
nem ez volt az egyetlen fur
csaság a megválasztásom
mal kapcsolatban. A szocia
lista kormány mandátumá
nak lejárta előtt – 1998at 
írunk – fel akarta tölteni az 
Alkotmánybíróság létszá
mát, de nehezen egyeztek 
meg a jelöltekben az ellen
zéknél, kezdett a körmükre 
égni dolog. Végül az a szo
katlan helyzet állt elő, hogy 
a szocialista házelnök dobta 
be nevemet az ellenzéknél, 
anélkül, hogy előtte engem 
bárki megkérdezett volna.

– Alkotmánybírónak lenni 
– kívülről nézve – rangot, te-
kintélyt jelent. Valóban így 
van? Lehet szeretni ezt a 
munkát?

– A jogászi pályán többféle 
módon juthat az ember a 
csúcsra. Bíróként haladva 
előre lehet valakiből mond
juk a legfelsőbb bíróság el

nöke. Ha valaki a tudomány
nak szenteli az életét, elér
het esetleg egy akadémiai 
tagságot. Hasonló nagy 
eredménynek gondolom, ha 
az embert alkotmánybíróvá 
választják. Magam is így él
tem meg, attól a perctől, 
hogy a testületbe kerültem, 
ez volt számomra az elsődle
ges, a legfontosabb, noha a 
tanítást nem hagytam abba, 
azt lehetővé tették a jogsza

bályok, de például tanszék
vezető már nem lehettem, az 
összeférhetetlenségnek szá
mított. Igen, szerettem ezt a 
munkát, kiváló munkatársa
im voltak, remekül tudtunk 
együtt dolgozni. 

– Milyen ügyekre emlék-
szik legszívesebben?

– Sok ilyen volt. Csak ízelí
tőként néhány: a szervezett 
bűnözés elleni törvénycso
mag, a lőfegyverhatározat 
vagy a kábítószerrel kapcso
latos döntés előkészítése. 

– Ez utóbbi nagy visszhan-
got váltott ki a közvélemény-
ben is…

– Valóban vihart kavart. 
Kikerült ugyanis a törvény
ből a több helyen szereplő 
„hatósági engedély nélkül” 
kitétel, mert nem értelmez
hető, illetve az, „aki csekély 
mennyiségű kábítószert 
együttesen történő kábító
szerfogyasztás alkalmával 

kínál vagy átad” fordulat. 
Sokan úgy értelmezték, 
hogy az alkotmánybírák ez
zel szigorították a drogsza
bályozást. Pedig nem erről 
volt szó. Megvizsgáltuk a 
büntető törvénykönyvben 
szereplő tilalmakat, külön
féle magatartásokat, ame
lyeket kábítószerrel vissza
élés címén szoktunk össze
foglalni, ennek alapján 
megállapítottuk, hogy a 
büntető törvénykönyv egyes 
szabályai ütköznek az al
kotmánnyal, a nemzetközi 
szerződésekkel. Két rendel

kezést a testület azonnali 
hatállyal semmisített meg, 
a többi esetében pedig időt 
adott a jogalkotónak, hogy 
a szabályozást hozza össz
hangba az alaptörvénnyel, 
és felhívta a figyelmet: nem
zetközi szerződésbe ütköző 
mulasztásban van, mert bi
zonyos szabályokat nem al
kotott meg.

– Nem zavarta, hogy a 
pártok, az elemzők olykor 
politikai véleményt véltek ki-
olvasni a határozataikból?

– Előfordult valóban, hogy 
az indítványozók politikai 
kérdést tettek fel, amiből az 
Alkotmánybíróság a közjogi, 
alkotmányjogi kérdést vála
szolta meg. A politika vissza
fordította az alkotmányjogi 
döntést a saját elképzelései
nek megfelelően. Ezzel a 
gyakorlattal nem tudtam mit 
kezdeni – ahogy ezt mindig 
hangoztattam is, ha erre rá
kérdeztek.

– Megbízásának lejárta 
után visszatért az egye-
temre?

– Újra, illetve tovább taní
tottam, aztán hetvenéves ko
romban nyugdíjba mentem, 
ami nem azt jelenti, hogy tel
jesen feladtam volna az ok
tatást. Kiscsoportos foglal
kozásokat nem vállalok már, 
az előadásokat sem szere
tem annyira, de ha kell, tar
tok. Többnyire kitalálok egy 
témát és meghirdetek egy 
kurzust, amire általában je
lentkezik 2030 hallgató. Ma 
már megengedhetem ma
gamnak, hogy ennyire válo
gassak.

Erdei Árpádot az itt-ott fellelhető fotók többségén csokornyakken-
dőben látni, ami jó esetben meg is van kötve, de gyakran szaba-
don, kibontva lóg a nyakában. Természetesen ennek is van törté-
nete.
– Még a 70-es években bedolgoztam a dékáni hivatalnak, amikor 
egyszer szólt a főnököm, hogy külföldi vendég érkezik, s engem is 
elvár a találkozóra, de még hozzátette, hogy nyakkendőt muszáj 
viselnem! E megjegyzés miatt kissé felhúztam az orrom, hiszen 
tényleg nem szerettem ezt a ruhadarabot, de ha kellett, mindig föl-
tettem. Otthon aztán eszembe jutott, hogy kaptam én ajándékba 
egy csokornyakkendőt, igaz, egy különösen csúf, mondhatnánk, 
ízléstelen darabot, na, addig gyakoroltam, amíg sikerült megköt-
nöm, s másnap aztán abban mentem a találkozóra. A hatás erőtel-
jes volt, a titkárnő szintek kipukkadt a visszafojtott nevetéstől, a 
dékán csak elképedt arcot vágott. Na, innentől kezdve hordok cso-
kornyakkendőt, már van már vagy 140 darab, tudok alkalomhoz il-
lőt választani. Viszont máig sem szeretem, ha bármi szorítja a nya-
kamat, ezért aztán ha az ünnepélyes vagy a kötelező percek elmúl-
nak, azonnal kikötöm a nyakravalót…
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Egyeztetések a város jövőjéről
A város pénzügyi-gazdasági helyzetét méltatta Simó 
Károly, az Érdi Fidesz–KDNP–Összefogás frakcióveze-
tője, szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján. Mindemel-
lett bejelentette, hogy az egyeztetést továbbra is folytat-
ják az érdiekkel, csütörtökönként 18 órától várják az 
érdeklődőket az Összefogás Házában.

– A választási kampány-
nak vége, az új városvezetés-
nek ideje lenne elkezdeni 
dolgozni – kezdte sajtótájé-
koztatóját Simó Károly. 
Mint elmondta, Érden a Fi-
desz–K DN P– Összefogás 
képviselői kisebbségben 
vannak, ám konstruktív el-
lenzéki munkát szeretnének 
folytatni. Éppen ezért egyez-
tetést kezdeményeztek az új 
városvezetéssel és felaján-
lották az elmúlt 13 év tapasz-
talatát és kapcsolatait.

– Azonnal egyeztetést kez-
deményeztünk, hogy mi az, 
amivel mi hozzá tudunk ten-
ni a munkához, az elmúlt 13 
év tapasztalatát, ismereteit, 
kapcsolatait felhasználva. 
Sajnálatos módon erre nem 
került sor, ebből az új város-
vezetés nem kért. Egyeztetés 
helyett diktátumokat kap-
tunk, amikkel figyelmen kí-
vül hagyták annak a 10 ezer 
érdi választópolgárnak véle-
ményét, akaratát, akik a Fi-
desz–KDNP–Összefogás ál-

tal elképzelt és eddig megva-
lósított városépítésre sza-
vaztak – hangsúlyozta a 
szóvivő, aki hozzátette, hogy 
az új városvezetés a munka 
helyett azzal van elfoglalva, 
hogy a baloldali médiában és 
közösségi felületein az előző 
városvezetést gyalázza.

Az Érdi Fidesz szóvivője a 
gazdasági helyzetről és a vá-
ros költségvetéséről is szólt. 

– A 2019-es költségvetés 
stabil, jól tervezett, megfele-
lő gazdálkodással végre-
hajtható költségvetés. Maga 
a polgármester ismerte el, 
hogy a 2019-es évben min-
den egyes kiadásra ott van a 
fedezet, illetve a fejleszté-
seknek is megvan a fedeze-
te. Örömmel láttuk azt, hogy 

tényleg olyan jó a város költ-
ségvetése, hogy a város in-
tézményeiben az év végi ju-
talomra is jut azokból a pén-
zekből, amiket megszerez-
tünk a város számára. Emel-
lett egy rendkívüli kiadást is 
sikerült betervezni, az érdi 
kézilabdacsapatban egy 30 
millió forint körüli összeget 
tudott rendkívüli támoga-
tásként javasolni a polgár-
mester, mert tényleg megvan 
rá a fedezet – mondta el Simó 
Károly.

Simó Károly arról is be-
számolt, hogy a korábbiak-
hoz hasonlóan továbbra is 
kikérik az érdiek vélemé-
nyét a fejlesztésekkel kap-
csolatban, ezúttal erre új 
módot is találnak.

– Ennek köszönhető az a 
közel 140 000 millió forint 
fejlesztési pénz, ami az el-

múlt években a városba ér-
kezett, mert olyanokra kér-
tük, ami az itt élőknek fon-
tos. A közgyűlésben is éppen 
ezért terjesztettem elő a kö-
zösségi költségvetés beveze-
tését, amit a többség sajná-
latos módon elutasított. Az 
volt a probléma, hogy ezt egy 
ellenzéki, Fidesz–KDNP-s 
képviselő terjesztette be. 
Nem adjuk fel, a közeljövő-
ben új formákat keresünk 
arra, hogy a lakosság véle-
ménye megjelenhessen az 
önkormányzat költségveté-
sében – mondta el a tájékoz-
tatón Simó Károly. 

Az Érdi Fidesz–KDNP–
Összefogás csapata minden 
csütörtökön, 18 órától várja 
az Összefogás Házában azo-
kat, akik szeretnének egyez-
tetni a város jövőjével kap-
csolatban. n győri

Városi díjak
Pálokné Vermes Andrea területi védőnő kapta az Érd 
Város Szociális Munkájáért Díjat, míg az Érdi Építészeti 
Nívódíjat Fügedi Attila és Nagy Balázs, az Érdi Építő 
Mérnöki Iroda Kft. munkatársai vehették át a Marianum 
iskola bővítéséért a közgyűlés múlt csütörtöki ülésén.

Az elismeréseket dr. Cső-
zik László polgármester 
adta át, a díjazottak és a vá-
rosvezető beírták nevüket a 
város krónikájába.

Pálokné Vermes Andrea 
kivételes szociális érzékeny-
séggel és elhivatottsággal 
végzett, közel négy évtize-
des munkájáért vehette át az 
Érd Város Szociális Munká-
jáért Díjat. 1980-tól ez év jú-
liusáig, nyugdíjba menetelé-
ig dolgozott területi védőnő-
ként, és nagy empátiás kész-
séggel, a gondozottak érde-
keit szem előtt tartva, magas 
színvonalon végezte munká-
ját, és nagy odafigyeléssel 
oldotta meg a körzetében élő, 
szociálisan veszélyeztetett 
családok ellátását. 

Mint kérdésünkre elmond-
ta, több mint harmincöt évig 
a Bagoly utcai rendelőben 
dolgozott, többek közt Dizse-
ri doktorral, majd Staud dok-
torral – róla nevezték el az 
újonnan megépített rendelőt. 
Legfontosabbnak a csalá-
dokkal való kapcsolatot tart-
ja; ez ennek a munkának az 
alapja és a szépsége is.

– A családlátogatások so-
rán sok mindenről tudunk 
őszintén beszélni, nemcsak 
a gyermekkel vagy a váran-
dóssal kapcsolatban felme-
rülő problémákról, hanem 
akár a nagyszülők is fordul-
nak hozzám – emelte ki  
Andrea, aki elárulta: január-

ban nyugdíjasként visszatér 
a hivatásához és a körzeté-
hez.

Az Érdi Építészeti Nívódíj 
pályázati felhívására két pá-
lyamű érkezett, a nívódíjat a 
több szavazatot elért pálya-
műnek ítélte oda a bíráló bi-
zottság: a díjazott terv a Ma-
rianum iskola bővítése, fele-
lős tervezői Fügedi Attila és 
Nagy Balázs, az Érdi Építő 
Mérnöki Iroda Kft. munka-
társai.

Fügedi Attilától megtud-
tuk: a díjat a Marianum isko-
la bővítéséért kapták ugyan, 
de a régi épület felújítását is 
ők végezték, egy másik 
ütemben. 

– A diákoknak és a taná-
roknak tetszik az új épület. 
Persze még mindig van olyan 
dolog, amin javítani kell; 
hosszú folyamat, amíg min-
den úgy beáll, ahogy azt 
megterveztük – tette hozzá.

Fügedi Attila több mint 
harmincöt éve tervez épüle-
teket, tősgyökeres érdiként 
a városunkban is; mint 
mondta, könnyebb is Érden 
terveznie, hiszen jól ismeri a 
települést.

– Nagyon jó érzés volt át-
venni ezt a díjat. Több mint 
egy tucat tervező tervezte a 
Marianum új szárnyát; a kol-
légámmal ketten jegyeztük, 
de úgy érzem, ez a díj mind-
nyájunkat illet – zárta sza-
vait. n ÁdÁm K.

Téli készenlét az utakon
Korán jött idén az első hó, 
de az ÉKFI gépei felsze-
relve várták a csapadékot, 
a munkatársak vasárnap 
éjféltől már dolgoztak.

Az ÉKFI hat, sószóró fel-
építménnyel rendelkező au-
tóval takarítja a város útja-
it, másfél tonnás kisteher-
autóikkal pedig a munka-
társak végzik a különféle 
téli feladatokat.

– Hat főbb közlekedési, 
valamint a tömegközleke-
dés által érintett utat taka-
rítunk ilyenkor, előre meg-
határozott sorrendben, ezt 
követően kerülnek sorra a 
burkolt mellékutak. A főte-
ret is síkosságmentesítjük – 
mondta lapunknak Mészá-
ros Mihály intézményveze-
tő, akitől megtudtuk azt is: 
az utakat sóval, illetve ho-
mokkal kevert szóróanyag-
gal kezelik ilyenkor, a dísz-
burkolatot pedig környezet-
kímélőbb kalcium-kloriddal. 

– Folyamatosan ellenőriz-
zük az eredményt; miután a 
gépek bejönnek, a vezetők 
kisteherautókkal ismét vé-
gigjárják az utakat, hogy 
megfelelőképp eltakarítot-
ták-e a havat. A burkolatlan 
mellékutcákban, ha szüksé-
ges, eltoljuk a havat, de szó-
rást nem végzünk, mivel a 
murvás utcákat a só nagyon 
fellazítaná, és hatalmas 
lenne a sár. A lakóknak is 
azt javasoljuk, hogy ne sót, 
hanem valamilyen érdesítő 
anyagot, például homokot 
szórjanak az úttestre, ha 
szükséges. Közintézmé-
nyek környékén, valamint a 

meredekebb utcáknál kihe-
lyeztünk szóróanyag-tartá-
lyokat, ezeket munkatársa-
ink, illetve a lakók is hasz-
nálhatják – tette hozzá az 
intézményvezető, kiemelve: 
a járdák síkosságmentesí-
tése mindenütt a lakosság 
feladata.

Ami a szóróanyagot illeti, 
a tavalyról megmaradt 
mennyiség az induláshoz 
elegendő, de a továbbiakban 
be kell majd szerezniük sót; 
ennek közbeszerzése most 
indul el. 

Mint Mészáros Mihály el-
mondta, a téli munkálatokat 
az – illetékes bizottság által 
nemrég elfogadott – hó-
ügyeleti terv szerint végzik. 
A hóügyelet november 15-
étől március 15-éig tart; e 
négy hónap alatt az intéz-
ményvezető rendeli el a hu-

szonnégy órás készültsé-
get, az időjárás-előrejelzés 
függvényében. (Az ÉKFI-
nek szerződése van az Or-
szágos Meteorológiai Szol-
gálattal.) Ha nincs készen-
léti időszak, visszatérnek a 
mindennapi téli teendőik-
hez, mint például a fakivá-
gás, karbantartás. Elvégzik 
a kátyúzási munkákat: 
amíg be tudnak szerezni 
meleg aszfaltot, azzal javí-
tanak, december végétől pe-
dig hidegaszfalttal dolgoz-
nak. Folyamatosan végzik a 
közműbekötések úthelyre-
állítását is. A járda- és út-
építési munkálatokkal 
azonban a télre teljesen le-
állnak; az állomány ilyen-
kor a síkosságmentesítésre 
és a fenti feladatok elvégzé-
sére koncentrál.

Qn ÁdÁm

Az ÉKFI hat, sószóró felépítménnyel rendelkező autóval takarítja a 
város útjait  (Fotó: Á. K.)
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Vit a a közösségi költségvetésről
Módosították a 2019-es költségvetést, döntöttek a Fun-
doklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a közös-
ségi költségvetés bevezetéséről is a novemberi közgyű-
lésen. Összefoglaló.

Napirend előtt adták át az 
Érd Város Szociális Munká-
jáért Díjat Pálokné Vermes 
Andrea területi védőnőnek, 
az Érdi Építészeti Nívódíjat 
pedig Fügedi Attila és Nagy 
Balázs, az Érdi Építő Mérnö-
ki Iroda Kft. munkatársai 
vehették át, a Marianum is-
kola bővítéséért. Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő köszöntő beszédével 
kezdődött a közgyűlés (lásd 
keretes írásunk).

Számos előterjesztést 
egyhangúlag elfogadott a 
képviselő-testület, ám akadt 
néhány javaslat, amiben vita 
alakult ki az ülésen. Az 
egyik vitás kérdés a 2019-es 
költségvetés módosítása kö-
rül alakult ki. Ennek kap-
csán Lengyel Péter, a Szö-
vetség Érdért képviselőcso-
port frakcióvezetője, a pénz-
ügyi bizottság alelnöke úgy 
fogalmazott, hogy tulajdon-
képpen az átadás-átvétel kö-
rül kialakult vita élesedett 
ki az ülésen. 

– A korábbi városvezetés 
szerint stabil a város költ-
ségvetése, mi pedig azt 
mondjuk, hogy eléggé feszí-
tett. A költségvetés bizonyos 
tételeinek újratervezése 
mindenképpen szükséges 
lesz, hiszen, ha nem érkezik 
be egy tervezett összeg, ak-
kor a tervezett kiadásokat 
sem lehet megtenni. Ezt 
részben már az előző város-
vezetés is elkezdte, hiszen a 
város 40 éves fennállására 

fordítandó összeg elköltése 
nem történt meg. Ezt át kell 
nézni, felül kell vizsgálni, és 
ahol szükséges, ott megten-
ni azokat az intézkedéseket, 
hogy valóban egy egyensúlyi 
zárszámadást tudjunk majd 
tenni a város érdekében. Azt 
tudni kell, hogy az 1,2 milli-
árd forintos elutasításról ok-
tóber 8-án keletkezett az a 
levél, ami már a választások 
után érkezett meg a hivatal-
ba, nem a választás befolyá-
solta tehát ezt a döntését a 
Pénzügyminisztériumnak – 
emelte ki tudósítónknak 
Lengyel Péter, aki arról is 
beszámolt, hogy a hiányzó 
pénzösszeg önként vállalt 
feladatokra kellett volna, a 
város működését nem veszé-
lyeztető tételekről van szó.

Emellett a december 15-én 
beérkező helyi iparűzési 
adóból, valamint az épít-
ményadóból 100–150 milliós 
többletbevétele származhat 
még a városnak, ugyanis a 
tervezettnél kicsit nagyobb 
összeg érkezik be a város 
számlájára – tudtuk meg 
Lengyel Pétertől.

Simó Károly, a Fidesz–
KDNP–Összefogás frakció-
vezetője erre reagálva el-
mondta, hogy támogatták a 
2019-es évi költségvetés mó-
dosítását.

– Örömmel konstatáltuk 
azt, hogy Csőzik László kis 
hezitálás után belátta, hogy 
ez egy stabil költségvetés. 
Az ülésen el is mondta, hogy 

igazából 2019 év végéig a lik-
viditási helyzet stabil, min-
den rendben van. Szó nincs 
semmilyen olyan hiányról, 
ami a közösségi médiában 
vagy egyéb hírportálokon 
terjed. A 2019. évi költségve-
tés jól megtervezett, a gaz-
dálkodás októberig megfele-
lő volt, reméljük, hogy a ma-
radék időben nem romlik 
annyira az önkormányzat 
pénzügyi helyzete, hogy év 
végén ne maradjon több száz 
millió forint maradvány – 

hangsúlyozta a frakcióve-
zető.

Elfogadta a testület a Fun-
doklia-völgy természetvé-
delmi területté nyilvánításá-
ról szóló önkormányzati ren-
delet módosítását, amely 10 
évente esedékes. Tetlák Örs 
alpolgármester az ülésen ki-
emelte: további nagyívű ter-
mészetvédelmi intézkedése-
ket terveznek, ugyanis az 
őshonos növények megóvása 
továbbra is teendője a város-
vezetésnek.

Vitás kérdés alakult ki a 
közösségi költségvetés elő-
terjesztés kapcsán is. Len-
gyel Péter kiemelte, hogy 
frakciójuk szimpatikus öt-
letnek tartotta az előterjesz-
tést, miszerint bizonyos költ-
ségvetési tételekben a lakos-
ságnak is beleszólása lehet-
ne abba, mire költsék el a 
kijelölt összeget.

– A javaslatot elvben és 
szellemiségében a polgár-
mester úr és frakciónk is 
maximálisan támogatja. A 
javaslat azonban elég szűk 
határidőt szabott meg ennek 
az előkészítésére, emellett 
ez befolyásolni fogja a 2020-
as költségvetést és úgy gon-
doljuk, hogy ezt a javaslatot 
is annak keretében lesz 
majd érdemes megtárgyalni 
– emelte ki a képviselő, aki 
azt is hozzátette, hogy tisz-

tázni kell további részleteket 
is. Például azt, hogy az idén 
megemelt összegű képvise-
lői kereten és a választóke-
rületi alapon felül állapíta-
nák-e meg az összeget. 

Simó Károly erre reagálva 
kiemelte, hogy az előterjesz-
tés a helyi erős közösség 
megteremtését szolgálná.

– Ez egy olyan lépés, ami 
javítja az állampolgárok 
részvételét az önkormány-
zat ügyeinek intézésében, és 
lehetővé teszi azt, hogy 
olyan javaslatokat fogadja-
nak el, amitől mindenki ma-
gáénak érezheti a költségve-
tést. Ennek a javaslatnak 
most volt itt az ideje, hiszen a 
jövő évi költségvetés irányel-
veit már most el kell fogadni. 
Sajnálattal vettem tudomá-
sul, hogy az volt a probléma 
az előterjesztéssel, hogy egy 
ellenzéki képviselő terjesz-
tette be. Mi partnerként 
igyekszünk az érdiek érde-
kében javaslatainkkal elő-
állni. Sajnáljuk, hogy a több-
ség nem kér azokból a szak-
mai javaslatokból, amikkel 
készen álltunk, hogy mind-
ezt előterjesszük. A küzdel-
met nem adjuk fel és később 
megpróbáljuk újra előter-
jeszteni ezt a javaslatot – 
zárta szavait a Fidesz–
KDNP–Összefogás frakció-
vezetője. n gyl

Aradszki András az együttműködésről
Az alakuló ülés utáni első közgyűlésen dr. Aradszki 
András országgyűlési képviselő köszöntötte a kép-
viselő-testületet. Mint fogalmazott, bízik abban, 
hogy a nyertes szövetséget nem egyetlen érzés 
tartja össze, a miniszterelnök és kormányának gyű-
lölete, és nem egyetlen cél lebeg előttük, a kor-
mány elleni lázítás és a kormányfő megbuktatása.
Hangsúlyozta: Érden az elmúlt években olyan fej-
lődési folyamat indult meg, amely példátlan a vá-
ros történetében – ha az új városvezetés ezt a fejlő-
dést megakasztja, nem támogatja, illetve tagadja, 
nem tudja segíteni a munkájukat, ahogy abban az 
esetben sem, ha az új városvezetés a Modern Váro-
sok program fejlesztéseinek bármelyikét leállítja, 
nem támogatja vagy ellehetetleníti. 
Hozzáfűzte: a brüsszeli EU-s politikuson nagy ré-
szének az a szándéka, hogy a kormányokat megke-
rülve, közvetlenül az arra nyitott, általában balol-
dali vagy liberális városvezetéssel tárgyaljanak az 
illegális bevándorlók fokozatos betelepítéséről.
– Nem tudom támogatni Érd vezetésének semmi-
lyen projektjét, ha ebben a kérdésben csak a szán-
déka is fellelhető lesz annak, hogy Érd ezekkel az 
embercsempészetet támogató brüsszeli bürokra-

tákkal kokettál. Nem vagyok hajlandó támogatni, 
de még eltűrni sem, hogy Érden vagy környékén a 
közgyűlés jóváhagyásával Nyugat- vagy Dél-Euró-
pából ide deportált illegális határsértő bevándor-
lókat telepítsenek be – fogalmazott a keresztény-
demokrata politikus. 
– Ha a jövőben őszinte lélekkel és erkölcsi tartással, 
Érd és lakói érdekében politizálunk, ha nem valót-
lanságokat és féligazságokat terjesztünk, hanem 
az igazságot mondjuk, akkor látok lehetőséget 
arra, hogy érdemben együtt tudjunk működni az 
előttünk álló időszak fontos kérdéseiben. Ígérem, 
nyitott vagyok ez irányban – tette hozzá Aradszki 
András, aki megköszönte az előző városvezetés 
munkáját, és azzal zárta szavait: bízik benne, hogy 
a mostani közgyűlési többség „minimum felér ah-
hoz a mércéhez, amit az elődök állítottak”.
Dr. Csőzik László polgármester „helyenként indoko-
latlanul bántónak és alaptalannak” nevezte a kö-
szöntő beszédben elhangzottakat, és hozzátette: 
az együttműködés mindkettőjük számára kény-
szer; a megválasztott városvezetés keresni fogja a 
kooperáció lehetőségét, ennek a mikéntjéről, for-
máiról egyeztetni fognak. n Á. K.

Számos előterjesztést egyhangúlag fogadott el a testület, ám akadtak javaslatok, amikben nem köze-
ledtek az álláspontok  (Fotó: Gy. L.)
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Határtalan képzelet
Ezzel a címmel láthatók a Gyöngymanufaktúra termé-
kei a művelődési központ előtéri tárlóiban.

Sokszor megtapasztal-
hatjuk, hogy a véletlen fon-
tos szerepet kap életünk-
ben, ahogy ez Szabó József-
fel is megtörtént. Egy kira-
katban megpillantott egy 
szépen fűzött gyöngy karkö-
tőt, s nyomban kiszaladt a 
száján párjához fordulva: 
ilyet én is tudnék csinálni 
neked, s nyomban betért az 
üzletben, ahol nemcsak 
kész termékeket, de hozzá-

valókat is lehetett vásárolni. 
Így készült az első darab.

S ahogy nem szokványos, 
hogy egy férfi gyöngyöt fűz, 
az sem mindennapi, hogy 
egy hirtelen ötletből vi-
szonylag hamar komoly 
kézművesműhely nőjön ki. 
Mára a legkülönbözőbb 
kreatív ötleteiket valósítják 
meg – ebben már nagyobb 
szerep jut a pár női tagjá-
nak, Veres Ágnesnek is.

Az elmúlt egy évtized 
alatt sokat finomult a tech-
nikájuk, s bővült a paletta 

is, már korántsem csak 
gyöngytárgyak és egyéb 
ékszerek kerülnek ki keze-
ik közül, hanem a legkülön-
félébb lakásdíszek is. 

Minőségi alapanyagok-
ból, sokféle technikával 
dolgoznak: dekupázs, po-
verpol, mixmédia és steam-
punk. Nem kell megijedni 
ezektől a titokzatos szavak-
tól, a tárgyak magukért be-
szélnek, díszüvegek, dísz-

dobozok, vázák, hűtőmág-
nesek születnek így, ráadá-
sul többnyire újrahasznosí-
tott anyagokból. Akinek 
tetszik az ilyesmi, akár ká-
vékapszulából készült fül-
bevalót is választhat magá-
nak vagy kedvesének, 
mondjuk karácsonyi aján-
dékul. Bár az alkotók szá-
mára ez alapvetően hobbi, 
van kenyérkereső foglalko-
zásuk, munkáikkal jobbára 
nívósabb fesztiválokon le-
het találkozni.

QQ M. Nagy

Gyűjtemény a pincében
A fényképezés lényegében technikai „sport”, művelőjé-
nek legalábbis jó, de inkább meghitt viszonyban kell 
lennie kamerájával, ismernie kell annak műszaki meg-
oldásait, hogy lehetőségeit minél jobban ki tudja aknáz-
ni. Ez a viszony olykor átalakulhat, az érdeklődés kiter-
jedhet a képalkotó eszközökre úgy általában, s mire az 
ember észbe kap, már gyűjtővé is vált. Így lehetett ezzel 
Szakács Miklós is, a Duna–Art Fotóklub tagja.

Van az a korosztály – Sza-
kács Miklós is ehhez tarto-
zik –, amelynek tagjai fény-
képezéssel a nagyszülőktől, 
szülőktől örökölt gépekkel 
ismerkedtek, például box-
gépnek nevezett egyszerű 
szerkezetekkel, aztán, ha 
az érdeklődés fölébredt és 
meg is maradt, akkor követ-
kezhetett az 1960-as évek 
ikonikus hazai kamerája, a 
Pajtás, majd a különböző 
szovjet és NDK-s típusok – 
Nikonról és Canonról alig 
hallottunk még, a Hassel-
blad is csak a holdraszállás 
kapcsán lett ismert –, ame-
lyek állták a versenyt nyu-
gati társaikkal, mivel tech-
nológiájuk többnyire azo-
kén alapult.

Szakács Miklós máig tartó 
vonzalma a fényképezéshez 
is ilyen régről ered, 6 × 6 
centiméteres rollfilmre kez-
dett ő is fényképezni, amiről 
még nagyítás sem feltétlenül 
készült, elég volt az úgyne-
vezett kontaktmásolat, ami 
filmnek a közvetlenül a fotó-
papírra való másolásával 
készült. Aztán persze megis-
merkedett a filmhívás és a 
nagyítás csodájával a fürdő-
szobában berendezett labor-
ban. Az ehhez szükséges 
eszközök ma gyűjteményé-
ben láthatók, mert bizony ő 

is azok közé tartozik, akik 
lelkesedni tudnak egy-egy 
szép kameráért, nagyítógé-
pért, vetítőért.

Amikor Szakács Miklós 
felajánlotta, hogy nézzem 
meg régi fényképezőgépeit, 
akkor azt gondoltam, hogy 
van néhány, számára kedves 
múzeumi darabja, ahogy 
magamnak is. A pinceszoba 
ajtajában aztán földbe gyö-
kerezett a lábam a valóságos 
kis múzeum látványától. Sa-
ját készítésű polcokon sora-

koznak a szebbnél szebb mű-
szaki remekek százával, a 
fényképezés hőskorából 
származó kihuzatos kame-
ráktól kezdve a digitális kor-
szak kezdetéig. De láthatunk 
objektíveket, és persze egy 
sor kiegészítőt, üvegnegatí-
vokat, laboreszközöket, régi 
filmes dobozokat.

Ahogy ez lenni szokott, a 
barátoktól, ismerősöktől ka-
pott első darabok alapozták 
meg Szakács Miklós gyűjte-
ményét is, aztán – ahogy 
mondja – nem volt megállás, 
azóta figyeli az internetes 
árveréseket és keresi az 
újabb és újabb, számára ér-
dekes gépeket, hogy gyűjte-
ménye mindinkább tükröz-
hesse a fényképezés techno-
lógiájának fejlődését.

QQ M. Nagy Péter

Egyedi ékszerek és lakásdíszek is láthatók a tárlókban  (Fotó: M.N.P.)

Saját készítésű polcokon sorakoznak a szebbnél szebb műszaki re-
mekek százával  (Fotó: M.N.P.)
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Az ősz csodái
Nógrádban jártak a Duna–
Art Fotóklub tagjai – Ba-
kos Ágnes, Csősz Katalin, 
Dósa László, Fehér Zsu-
zsanna, Kasza Gábor, Kör-
mendy Zizi, Nemes Erzsé-
bet, Sebők Ferenc, Sza-
kács Miklós –, hogy a hosz-
szúra nyúlt őszben látvá-
nyosan hangulatos képe-
ket készítsenek, s azokat 
megosszák velünk a műve-
lődési központ folyosói ga-
lériájában, Pompázatos 
ősz címmel.

A természetben barangol-
ni fényképezőgéppel a kéz-
ben bármely évszakban felér 
a vadászat izgalmával, an-
nak minden véres mellékha-
tása nélkül. De ősszel tenni 
mindezt, a fotós számára 
mindenképpen sokszoros él-
mény. A természet által ki-
kevert és vegyített színek 
látványa fölülmúlhatatlan, 
megunhatatlan. Süssön bár 
a nap hétágra vagy csak 
gyenge párán, esetleg sűrű 
ködön át derengjenek föl su-
garai, a fotós folyton csak a 

gépéhez kapkod, s nem győz 
exponálni, főleg, ha kedveli 
az olyan kihívásokat, mint 
az erdők, mezők lakóinak 
megörökítése, a muflonok, 
szarvasok, madarak kilesé-
se a kamerával, intim pilla-
nataik rögzítése, ami persze 
nem kis gyakorlatot is fölté-
telez.

Kínál meghitt pillanatokat 
is az őszi természet, amikor 
a fotográfus, de az egyszerű 
sétáló, túrázó is elmereng-
het azokon a csodákon, ami-
ket a téli álomra készülő vi-
lág képes fölmutatni, mint-

egy emlékeztetőül: ne feled-
jetek, tavasszal újjáéledek. 

A napkelték, a vizek tük-
röződései, mély árnyékai, az 
ezer árnyalatban pompázó 
lombkorona, a nap még lan-
gyos sugaraiban fürdő virá-
gok, gombák, egy elhagyott 
hajóroncs, egy stég, egy 
móló – mind-mind képpé for-
málódhatnak a fotográfus 
tudatában, újra és újra elva-
rázsolva azzal, hogy a túra 
mind a kilenc résztvevője 
ugyanazt látta, mégis egye-
di, csak az alkotóra jellemző 
képek születtek. n (mnp)

A hit és a szeretet jegyében
A Képzőművészek Érdi 
Körének és az Irodalom-
kedvelők Klubjának tagjai 
az Érdligeti Református 
Gyülekezet visszatérő ven-
dégei immár évek óta. 
Évente két alkalommal, 
húsvétkor és az advent ide-
jén mutatják be alkotásai-
kat saját műveikből össze-
állított irodalmi műsor ke-
retében. 

Az alkalomhoz illő, benső-
séges hangulatról Horváth 
István gitárral kísért dalai 
és a tagok verseiből, prózai 
írásaiból Daróci Lajosné ál-
tal szerkesztett válogatás 
gondoskodott. Mondhatnánk 
akár, hogy az összeállítás 
Habos László jutalomjátéka 
volt, hiszen a legtöbb vers – 
Karácsony István, Kre-
ischer Nelly művei mellett – 
tőle hangzott el, nem véletle-
nül, hiszen az ő költészeté-
nek meghatározó eleme hit-
ről való elmélkedéseinek 
versekbe foglalása.

Természetesen az advent-
hez, a karácsonyhoz kötőd-
nek a képzőművészeti alko-
tások is, amelyek a Csurgó 
utcai gyülekezeti terem fala-
it díszítik a várakozás idő-
szakában. Kaboldi Mária, 
Kávránné Szedmák Ilona, 

Kiss Gyöngyi, Révészné 
Bogdán Jolán, Szekér Gizi, 
Tarnócziné Barabás Irén 
és Wischin Tibor munkái 
mind az adventhez, a kará-
csonyhoz kötődnek, de a 
téma azonossága nem zárja 
ki sem a műfaji, sem a tech-
nikai változatosságot, sem 
pedig a gondolati-tartalmi 
sokszínűséget, hiszen min-
den alkotót más és más mó-
don érint meg a hit és a sze-
retet, ami a művekből sugár-
zik, s hasonló gondolatokat 
képes ébreszteni a szemlélő-
ben is. Utóbbihoz járulhat 

hozzá, hogy a művek készítői 
néhány szót szóltak arról, mi 
és mivel ihlette őket az alko-
tásra, így ajánlva a közön-
ség figyelmébe képeiket, ke-
rámiáikat. 

A már akár hagyományos-
nak nevezhető ünnepi prog-
ramot Tar Zoltán, a gyüle-
kezet lelkésze köszönte meg 
a KÉK és az IRKA tagjainak, 
akik viszont a lehetőségért 
hálásak, hiszen egy alkotó-
nak mi lehet nagyobb öröm 
annál, hogy bemutathassa 
művét.

Qn –y–

Kaboldi Mária festménye  (Fotó: M.N.P.)

Dósa László felvétele  (Fotó: M.N.P.)
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A Fal egy negyvenes éveiben 
járó, az olvasó számára névtelen 
nő beszámolója, aki barátainál va-
kációzik az osztrák hegyekben, egy 
vadászházban. A történet két idő-
síkon játszódik, amelyek egymásra 
hangolódnak, a jelenlegi helyzet-
ből adódnak a múlt eseményeire 
való emlékezések. Naplószerűen 
próbálja rögzíteni a titokzatos, 
soha magyarázatot nem nyerő fa-
lon belül rekedtség érzését, az éle-
tet, amelyből nincs hazatérés.

Az alpesi ház elzárva áll a világ-
tól, tulajdonosa nagyon gazdag, 
vadászházában több évre elegen-
dő felszerelést gyűjtött össze. A nő 
vendéglátói lelátogatnak a faluba, 
s ő ott marad egyedül a vadászház-
ban. Másnap reggel rájön, hogy 

társai nem tértek vissza. Elindul 
megkeresni őket, és egyszerre egy 
láthatatlan falra bukkan, amely el-
zárja a világ többi részétől, amely 
világ lehet, hogy már nem is léte-
zik. A fal túloldalán a fű, a gabona 
nő, de minden csendes, semmi 
mozgás, emberi élet nyoma a falon 
kívül sem látható.

Egy városi, modern nő, aki ma-
gányra kényszerül. Naplója lapjain 
próbálja meg bemutatni a majd-
nem hároméves küzdelmét az 
elemekkel, felelősségvállalását a 
nála rekedt Hiúz, a kutya, Bella, a 
tehén és a macska iránt. Nélkülük 
valószínűleg, ahogy utal is rá, rég 
feladta volna.

A regény sokszor előre utal; 
tudjuk, hogy valamilyen tragédia 

fog történni, csak azt nem, hogy 
mi lesz az. 

Olvasnánk még tovább a tör-
ténetet, de „Ma, február huszon-
ötödikén, befejezem a beszámo-
lót. Egyetlen darab papírom se 
maradt”. Innentől kezdve sorsára 
hagyjuk a nőt küzdelmeivel, és ott 
marad az érzés, hogy vajon mi lett 
azóta vele?

A regényt 1963-ban írta Marlen 
Haushofer osztrák szerző. Megje-
lenése után mintegy húsz nyelvre 
lefordították, s szerzőjének meg-
hozta az Osztrák Állami Nagydíjat. 
Magyarul csak 2018-ban jelent 
meg. A regényből film is készült 
2012-ben.

A könyv megtalálható a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban.

KÖNYV

Marlen Haushofer: A fal
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MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 
 

az Érdi Kamarazenekar 
ADVENTI HANGVERSENYÉRE 

 
2019. december 15-én (vasárnap) 16 órára 
a Thököly utcai Evangélikus Templomba 

 
 

MŰSOR: 

1. J. S. Bach: 3. D-dúr zenekari szvit (BWV 1068) 
2. Dietrich Buxtehude: Karácsonyi kantáta – „Das newgebohrne 

Kindelein”(BuxWV 13) 
Közreműködik: Vox Insana Kamarakórus 

3. F. Mendelssohn: h-moll vonósszimfónia No. 10 
4. F. Mendelssohn: Denn er hat seinen Engeln 

Vajda János: Kolinda 
a cappella darabok a Vox Insana Kamarakórus előadásában 

5. F. Mendelssohn: 42. Zsoltár – kantáta szoprán hangra, kórusra 
és kamarazenekarra 
Szólista: Göncz Renáta szoprán 

 
 

Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika 
 

Vezényel: Orosz Dóra és Tőri Csaba 
 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 

A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

hagyományos csoportos tárlatára
2019. december 13-án, pénteken 18 órára
A kiállítást megnyitja: 
TAKA� CS PE� TER műgyűjtő
Közreműködik: 
Deák Mihály előadóművész, Szabóné Bán Ildikó és Habos László

A PolY–ArT 
AlAPÍTVánY 

TiszTeleTTel 
MeghÍVjA 
önT és BAráTAiT
A szePes gYUlA 
MűvelőDési 
közPonTBA

Megtekinthető 2020. február 4-ig a művelődési központ nyitvatartási idejében. E� rd, Alsó utca 9.

Meghívó  Zaproszenie 
 

Az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület  
szeretettel meghívja  

2019. december 15-én (vasárnap) 14 órára 
a hagyományos lengyel   karácsonyi ostyatörésre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie Kulturalne i Samorząd Polski w Érd  
serdecznie zaprasza Panią/Pana  na organizowany 

 w dniu 15 grudnia 2019 r. (niedziela) o godz. 1400    tradycyjny polski opłatek. 
 

                       
 

Miejsce / helyszín: Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
2030 Érd, Hivatalnok u. 14. 

 
 

  Támogatóink:  
 

Érd MJV Önkormányzata                    
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Műfenyő vagy igazi?
Sokan teszik fel a kér-

dést karácsony előtt, műfe-
nyőt vagy igazit vegyek? 
Vajon ugyanolyan hangu-
lata lesz, mint az igazi-
nak? Kétségtelen, hogy az 
ünnephez hozzátartozik a 
meghittség, a szép fenyőfa 
és a fenyőillat. Évekkel ez-
előtt irtóztunk az áruhá-
zak ritkás ágú PVC-fáitól. 
Ma már egy igényes műfe-
nyő pont olyan élethű, mint 
egy igazi. Az illatot lehet 
pótolni fenyőágakkal és 
valódi fenyő asztaldíszek-
kel. A műfenyő szép szim-
metrikus formájú, élénk 
színű, dús hatású. Nem 
kell faragni, nem fog fer-
dén és görbén állni, nin-
csenek „lyukak” középen. 
A műfenyők emellett deko-

rációs célokat is szolgál-
nak. Recepciók, éttermek, 
szállodák, irodák kedvelt 
kelléke az ünnepek alatt 
egy szép feldíszített kará-
csonyfa. A műfenyő nem 
hullatja levelét, januárban 
csak összecsukjuk és kö-
vetkező ünnep előtt egy-
szerűen újra felállítjuk. 
Egyszeri költség, ami leg-
alább 5–10 éven át hasz-
nálható. Egykoron gyertya 
volt minden fán. Ahogy a 
tradicionális karácsonyi 
ünnephez a fán lévő gyer-
tyákat fokozatosan felvál-
totta az égőfüzér, ma már 
LED-es fényfüzér, úgy a 
műfenyő is lassan beszö-
kik a mindennapokba és 
egyáltalán nem elvetemült 
gondolat.

Het venöt éve az „édes hazában”
Egész napos programokkal és nagyszabású gálával em-
lékeztek a bukovinai székelyek hazaérkezésének 75. 
évfordulójára a Hagyományok Házában Budapesten, 
Érd Önkormányzatának szervezésével november 23-án.

Volt itt mesesut a gyerkő-
cöknek, könyvvásár és fotó-
kiállítás, délután nagysza-
bású gála, ahol többek kö-
zött Kóka Rozália és az Érdi 
Bukovinai Székely Népdal-
kör is fellépett, majd az estét 
székely fonóval és fergeteges 
táncházzal zárták. 

Arra emlékeztek, hogy 
hetvenöt éve érkeztek haza, 
Magyarországra a bukovi-
nai székelyek, hosszú, tragé-
diákkal és veszteségekkel 
teli útjuk ötödik és végső ál-
lomásaként.

A bukovinai székelyek 
szövevényes és kiűzetések-
kel, menekülésekkel teli út-
jaikról Kóka Rozália, a Nép-
művészet Mestere és a prog-
ram fő szervezője mesélt la-
punknak, aki akkor még 
csak egyéves kislány volt, de 
azt mondja, annyiszor hal-
lotta a történteket, hogy 
szinte ő maga is úgy érzi, 
szereplője és tanúja volt 
mindnek.

– 1764 vízkeresztjén az 
osztrákok lemészárolták az 
ellenük lázadó székely ha-
tárőröket, mert nem akartak 
osztrák fennhatóság alatt, 
osztrák seregben szolgálni. 
Ez volt a köznyelvben a 
madéfalvi veszedelem, ami-
ben 2–300 ember halt meg 
egyetlen éjszaka. Porig égett 
az egész falu, majd az éjsza-
kát követően több mint tízez-
ren menekültek a nagy erdé-
lyi télben Moldvába. Eltelt tíz 
esztendő, amikor Mária Te-
rézia megszerezte Bukovina 

tartományát, ahol éppen vé-
get ért az osztrák–török há-
ború. A földek műveletlenül 
álltak, gróf Hadikfalvi And-
rás segítségével – aki na-
gyon jó barátságban állt II. 
Józseffel – ide telepítették le 
tizenvalahány másik nép-
csoporttal együtt a székely 

menekülteket. Beszédes 
nevű falvakat hoztak itt lét-
re: Istensegíts és Fogadjisten 
néven, később Hadikfalva és 
Andrásfalva, Józseffalva. 
Templomok, iskolák épültek, 
erőteljes letelepedés indult 
itt meg. Teltek az évtizedek, 
és a virágzó közösségeknek 
egyik nagy nehézsége abból 
származott, hogy az öröklé-
si rendben a földterületek, 
amiket kaptak letelepedés-
kor, elaprózódtak, annyira, 
hogy sok embernek még ház-
helynyi területe sem volt. Így 
hát sokan elmentek Moldvá-
ba, és ott a nagy gazdaságok 
földjein dolgoztak. A Bukovi-
nából való eljövetelnek több 
lépcsője volt. 1880-ra szegé-
nyedett el annyira a közös-
ség, hogy nagy hazafias fel-
lendülésből megszervezték 
az aldunai telepítést. Jókai 
Mór az újságjában, a Honban 
gyűjtött százezer forintot és 
keresett támogatókat is a cél 
érdekében. 1883 májusában 
4000 székely vándorolt az Al-
Duna partjára, Belgrád kör-
nyékére, ahol rettenetes ter-
mészeti viszonyok fogadták 
őket. Nagy kínkeservvel fel-
építették Székelykevét, amit 
már az első jeges árvíz elvitt. 

1905-ben sokan elindultak 
Kanadába, majd az első vi-
lágháborúban tizennyolc-
szor cserélt gazdát Buko-
vina. A tartomány végül ro-
mán fennhatóság alá került. 
A románok azzal kezdték, 
hogy elégették a magyar tan-
könyveket és elüldözték a 
magyar tanítókat. A magyar 
szó teljesen a templomba 
szorult. A magyarságot elle-
hetetlenítették. Dr. Németh 
Kálmán volt az végül, aki 

megszervezte a hazatelepí-
tést. Ha az ember józan ész-
szel elgondolja, teljesen 
képtelen ötlet volt hazatele-
píteni 15 ezer embert 1500 
km távolságból. 1941-ben 
megindították a románok-
kal egyetértésben a hazate-
lepítést. 13 500 bukovinai 
székely és 1000 moldvai 
csángó telepedett le Bács-
kában, ahonnan korábban 
elűzték a dobrovoljácokat, 
akik az I. világháború után 
kaptak területeket a ma-
gyar földbirtokosok uradal-
maiból. 1944. október 6-án 
hangzott el az első rádió-
üzenet, hogy meneküljenek 
onnan a székelyek a szerb 
partizáncsapatok előretöré-
se miatt. Az öt falu népe 39 
faluba volt szétszórva Sza-
badkától Újvidékig, és le-
szakadt egy csoport, akiket 
elfogtak a partizánok. 42 
ember veszett végleg oda, 
akik 40 özvegyet és 120 ár-
vát hagytak maguk után. 
Úgyhogy tragikus volt az 
utunk, de örömteli a megér-
kezésünk, hogy ötödik állo-
másunkon, a szép magyar 
hazában már – remélem 
végleg – letelepedhettünk.

QQ JAN

Az Érdi Székely Népdalkör és Kóka Rozália is fellépett a Hagyományok Házában 
 (Fotó: Kóka Rozália/archív)

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.  
Telefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987.

E-mail: siriusalapitvany@gmail.com.  
Honlap: www.siriusalapitvany.hu.

Gaz  dikereső

Esteban kistestű kölyök ka-
nocska, talált kutyaként ke-
rült a gondozásunkba. 3 hó-
nap körüli, feltehetően beagle 
is van felmenői között. Fázós, 
csak benti tartásra vihető.

Tea 2 év körüli, kedves, köze-
pes termetű, ivartalanított 
szuka. Mozgékony, érdeklő-
dő, emberbarát, még némi 
nevelést igényel. Kertes ház-
ban érezné jól magát.
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, pén-
tek zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; 
csütörtök 12–19 óráig. A pénztári 
nyitvatartáson kívül az előadások 
előtt 1 órával!
PROGRAM
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje-
vására
December 7-én, szombaton 9–12 
óráig
Suszter és a karácsonyi manók
Mesejáték a Pesti Művész Színház 
előadásában
December 9-én, hétfőn 10 és 14 
órakor
Idősek karácsonya az Érd 
Arénában
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő.
Jegyet nyugdíjas-igazolvány és érdi 
lakcímkártya felmutatásával lehet 
igényelni a művelődési központ 

információján
December 12-én, csütörtökön 15 
órakor
A fajok eredete
A Nézőművészeti Kft. előadásában 
Belépő 2900 Ft
December 15-én, vasárnap 15 órakor
Poly-Art csoportos kiállítás
A kiállítást megnyitja Takács Péter 
műgyűjtő. Közreműködik Deák 
Mihály előadóművész, Szabóné 
Bán Ildikó zongora, valamint Habos 
László vers
December 13-án, pénteken 18 órakor
KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Határtalan képzelet
Gyöngymanufaktúra, avagy Veres 
Ági és Szabó József kiállítása
Megtekinthető december 10-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Pompázatos ősz
A Duna-Art Fotóklub nógrádi fotós-
túrájának képei
Megtekinthető december hónapban
KAMARATEREM
Valahonnan valahová
Szabó Márta fotókiállítása
Megtekinthető december 10-ig
KLUBÉLET
Kertbarát kör

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

A Parkvárosi Közösségi Ház 2019. 
december 20. és 2020. január 6.

között zárva tart!

PROGRAM
Mikulás ecsetelő
December 6-án, pénteken 10 órakor
Karácsonyi Ajándékgyár
Részletek a Facebookon
December 7-én, szombaton 15 órakor
Adventi koncert
December 14-én, szombaton 17 
órakor
A természet képei
Nagy Albert fotókiállítása
Megtekinthető január végéig
HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna 9 órakor
Hozd a kezed!
Kerámiaszakkör. 16.30 órakor
Zumba 18.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna 8.30 órakor
Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 
órakor
Szenior Örömtánc 
14 órakor haladóknak
Zsírégető erősítés 19 órakor
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba 18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna 8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
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
MÚZEUMBARÁT KÖR
Srí Lanka, az édeni sziget
Dr. Gercsák Gábor előadása
December 17-én, kedden 17 órakor
TÁRLAT
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
A Kárpát-medence tudományos feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Ideiglenesen zárva!

Kertészkarácsony
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 
2/B.
December 13-án, pénteken 17 órakor
Irodalomkedvelők Klubja
A Poly-Art kiállításának megnyitójá-
hoz kapcsolódóan
December 13-án, pénteken 18 órakor
Kézműves klub
Ünnepi készülődés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 
2/B.
December 21-én, szombaton 10–12 
óráig
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
Guzsalyas Kézimunka Szakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 
2/B.
Csütörtökönként 15.30–18 óráig
Érdi Hungarikum Klub – Érdikum
Minden hónap második csütörtökén 
18 órakor



13műsor  | 2019. december 4. |

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetu-
nióba kényszermunkára elhurcolt 
honfitársaink 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 elérhetősége-
ken kaphatnak az érdeklődők

VÁLTOZÁSOK ÉV VÉGI 
NYITVATARTÁSUNKBAN

December 7., szombat
Felnőtt, Gyermek és Parkvárosi 
Fiókkönyvtár: nyitva: 8–16 óra; 

Jószomszédság és Zenei Könyvtár: 
zárva.

December 14., szombat
Felnőtt, és Gyermek Könyvtár: 

nyitva 8–16 óra; Parkvárosi, 
Jószomszédság és Zenei Könyvtár: 

zárva.
December 24–29., december 31. és 

január 1.: minden részleg zárva

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Ajánló
Ismert szerzők kevésbé ismert 
műveiből
December hónapban

Fotómontázs-pályázat
Kiállítás és szavazási időszak a pálya-
munkákból. December 8-ig
Sziporkák
Ünnepre HANGolódás a könyvtárban
Előadók Szigeti Eszter, Spánitz Éva
December 11-én, szerdán 17 órakor
GYERMEKKÖNYVTÁR
Karácsonyváró foglalkozások
December hónapban
Internetes játék 2. forduló
December 1-jétől
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Ünnepi készülődés
Karácsonyi mesék és kézműves 
foglalkozás
December 16-án, 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
Hajdú Kinga festőművész 
kiállítása
Megtekinthető december 7-ig
VERNISSZÁZS
XI. Érdi Művésztelep
Köszöntőt mond Csőzik László 
polgármester. Megnyitja Novotny 
Tihamér művészeti író. Közreműkö-
dik Dresch Mihály szaxofonon
December 13-án, pénteken 18 órakor

DEcEMbEr 9., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
  Mosonmagyaróvár KC SE–ÉRD  

(2019. szeptember 20-ai meccs)
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

DEcEMbEr 10., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 HÁRSHEGY BAND 2. rész
20:40 Flóra Film – Natura-túra
 ismeretterjesztő filmsorozat
21:10 2019-2020. évi labdarúgó-bajnokság
 ÉRDI VSE–Sárvár FC
22:50  Műábránd 
 SZILÁGYI ERZSÉBET szobrászművész DISZE
23:05 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 Verses percek

DEcEMbEr 11., SZErDA
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:35 Mozgás sportmagazin
20:05 bibliai Szabadegyetem 
20:55 Globo TV – Portré 
 Biros Péter vízilabdázó

21:15 Egy nap a világ – Egyiptom 2. rész
 útifilmsorozat
21:40 Sztárportré 225. rész
22:05 Fény-Kép kulturális magazin 
22:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:50 Híradó
23:10 Verses percek

DEcEMbEr 12., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 Sztárportré 225. rész
20:30  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
  Mosonmagyaróvár KC SE–ÉRD  

(2019. szeptember 20-ai meccs)
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

DEcEMbEr 13., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Érdi Szenior akadémia 
 Személyes adatok védelme 2. rész
20:05 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:15 reguly konferencia 3. rész 
  A Reguly hagyaték, Ruttkay-Miklián Eszter 

előadása
20:35 Vajtó és a Világ – Hajdúszoboszló
 útifilmsorozat 
21:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55 Fény-Kép kulturális magazin 
22:25 Mozgás sportmagazin

22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:30 Verses percek

DEcEMbEr 14., 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 226. rész
21:05 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Globo TV – Portré
 Biros Péter vízilabdázó
21:55 Egy nap a világ – Egyiptom 2. rész
 útifilmsorozat 
22:20 bibliai Szabadegyetem
23:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
23:40 Verses percek

DEcEMbEr 15., 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 reguly konferencia 3. rész
  A Reguly hagyaték, Ruttkay-Miklián Eszter 

előadása
20:50 Vajtó és a Világ – Hajdúszoboszló
 útifilmsorozat    
21:40 Mozgás sportmagazin
22:10 Fény-Kép kulturális magazin
22:40 Érdi Szenior akadémia
 Személyes adatok védelme 2. rész
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:10 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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Szociális Gondozó Központ – Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Pöttöm Sziget Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Aradi utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a böl-
csődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek 
szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, nap-
közbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 emelt szintű szakképesítés, kisgyermek-

nevelő;
•	 magyar állampolgárság vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státusz;

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány vagy az annak megkéréséről szóló 
postai feladóvevény másolata;

•	 cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő 

(BA);
•	 bölcsődei nevelésben, legalább 3–5 év 

szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-

másolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 16.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
788/2019, valamint a munkakör megne-
vezését: kisgyermeknevelő;

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

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

ségekkel tölthető be;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó jelentke-

zők személyes meghallgatáson vesznek 
részt;

•	 a pályázót a pályázati határidő lejártát 
követő öt napon belül a pályázat előké-
szítője által összehívott, legalább 3 tagú, 
a betöltendő munkakör feladatait érintő-
en szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 20.

Szociális Gondozó Központ – Érd 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Férfi Hajléktalan Szálló

utcai szociális munkás 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, Érd.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
•	 a szociális munka eszközeivel és mód-

szereivel segítséget nyújt az utcán élet-
vitelszerűen tartózkodó egyéneknek az 
életvitelük javításában, ügyeiknek inté-
zésében, és hozzájárul a családi és társas 
kapcsolatok újrafelvételéhez;

•	 krízisidőszakban napi szinten kapcsolatot 
tart a hajléktalan személyekkel, csopor-
tokkal és biztosítja számukra az életfenn-
tartáshoz szükséges feltételeket. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzett-

ség, közösségi szociális munkás vagy fel-
sőfokú egészségügyi végzettség mentál-
higiénés végzettséggel, viselkedéselemző, 
pszichológus;

•	 B kategóriás jogosítvány;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-

másolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 
adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
december 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/791/2019, valamint a munkakör meg-
nevezését: utcai szociális munkás;

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

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

lölt végzettségekkel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó jelentke-

zők személyes meghallgatáson vesznek 
részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, amelyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek maradéktalanul megfelel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
január 10. 

Szociális Gondozó Központ – Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

karbantartó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
•	 a szervezeti egységek területén a 

javítási és karbantartási munkák el-
végzése;

•	 villanyszerelés, vízszerelés, kazánok 
működésének felügyelete;

•	 kisebb lakatosmunkák elvégzése, ki-
sebb festés, vakolás, javítás, hulladék 
összegyűjtése;

•	 télen síkosságmentesítés, hóeltaka-
rítás;

•	 a szervezeti egységek telephelyein 
esetlegesen észlelt és jelzett hibák 
kijavítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 szakmunkásképző intézet;
•	 legalább B kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 középiskola/gimnázium;
•	 karbantartási munkákban szerzett, leg-

alább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 13. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 
127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 1/778/2019, valamint a 
munkakör megnevezését: karbantartó.

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

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

jelölt végzettségekkel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó je-

lentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
december 20.

Csuka Zoltán Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati 
rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a Csuka Zoltán Díj azoknak 
adományozható, akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet 
szervezésében gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, 
eredményes munkásságukkal szolgálták a település művelődését.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevé-
kenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a java-
solt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetősé-
gét feltüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága 
véleményezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

A díj a magyar kultúra napján, 2020. január 22-én kerül átadásra.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára lehet benyújtani 

postán (2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, 
Budai út 8.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2019. de-
cember 6.
 Szűcs Gábor alpolgármester

Érdi Művészeti Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható dí-
jakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rende-
let 7. § (1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak 
a személyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely 
területén kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú te-
vékenységükkel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd város hírnevének 
öregbítéséhez.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevé-
kenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a java-
solt személy tevékenységét összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetősé-
gét feltüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizottsága 
véleményezi, és a Közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

A díj a magyar kultúra napján, 2020. január 22-én kerül átadásra.
A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára lehet benyújtani 

postán (2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen (Érd, 
Budai út 8.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2019. de-
cember 6. 
 Szűcs Gábor alpolgármester

Közérdekű felhívás

Közérdekű felhívás

Az Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 95–99.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi, teljes munkaidős, határozatlan idejű munkakörökre:

•	 karbantartó-portás;
•	 logopédus;
•	 matematika–bármely szakos tanár.
Érdeklődni Vargáné Balogh Erika intézményvezetőnél a 06-23-375-592-es telefonszámon 

vagy a ligeti.erd@gmail.com e-mail-címen, illetve személyesen lehet.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
nyitvatartási rendjéről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk
2019. december 7-én és december 14-én ZÁRVA tart.

Ezeken a napokon az ügyeleti ellátás a munkaszüneti és ünnepnapokon megszokott 
rend szerint vehető igénybe az alábbiak szerint.
Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum (2030 Érd, Szabadság tér 9.)  
Telefonszámok: felnőtt ügyelet: 23/365-274; gyermek ügyelet: 23/365-770.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Közérdekű tájékoztatás
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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. 

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 technikai 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. december 16. 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: 4608/
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. 
december 23. 

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

sebészeti 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: 
általános sebészeti szakrendelés asszisztensi 
feladatainak ellátása. 
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, felnőtt szakápoló;
•	 járóbeteg-ellátásban szerzett, legalább 

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

NT/2000/XP;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
emelt szintű szakképesítés.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegköz-
pontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló iratok;
•	 érvényes működési engedély;
•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 17. 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: 4657/
KSZK/2019, valamint a munkakör meg-
nevezését: sebészeti 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. 
december 23. 

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, területi védőnő;
•	 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. december 16. 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: 4607/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. december 23. 

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 elbírálását 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.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. december 13. 
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A MÁV-liftektől a parkolásig
Folytatás a 3. oldalról.
A csatorna-hozzájárulá-

sok visszafizetésével kap-
csolatban is érkeztek kérdé-
sek a városvezetéshez. Cső-
zik László elmondta: ezt 
kampányuk fókuszpontjába 
helyezték, mivel jogosnak 
látták a lakosság ez irányú 
igényét.

– Jelenlegi tudásunk sze-
rint elmondhatjuk: volt egy 
csatornázási B-program 
2014-ben, amely olyan beru-
házások meg valósítására 
szólt, amelyek nem kifejezet-
ten a csatornázás célját szol-
gálták, hanem járulékos be-
ruházások voltak – ezzel kap-
csolatban azonban nem kér-
dezték meg a társulati tagok 
véleményét. Az is probléma, 

hogy a város egymilliárd fo-
rint körüli összeget nyert az 
önerőalapból, ami azt a célt 
hivatott volna szolgálni, hogy 
csökkenjenek a lakosság ter-
hei – ehhez képest nem érthe-
tő, hova tűntek el ezek a pén-
zek. Utánamegyünk ennek a 
témának, a következő év ele-
jén átfogó vizsgálata követke-
zik a csatornaprojektnek – 
mondta Csőzik László, hang-
súlyozva: a választási ígére-
tüket tartani kívánják, de ezt 
nem tudják egyik pillanatról 
a másikra megvalósítani, hi-
szen nincs meg az ehhez 
szükséges pénz, és valami-
lyen módon ezt elő kell terem-
teni.  

A zöldjárat gyakoribbá té-
tele is felmerült; Csőzik 

László elmondta, hogy egy 
aprítógép beállításával pró-
bálták orvosolni a problé-
mát. Az új szolgáltatás már 
most, bevezetésekor is na-
gyon népszerű, de igyekez-
nek minden igénynek eleget 
tenni.

– Mintegy másfél milliárd 
forint értékben egy zöldhul-
ladék-lerakó is Érdre kerül-
het. Ez egy rendkívül fontos 
nagyberuházás lenne, ami 
munkahelyeket biztosítana, 
és csökkentené a hulladék-
szolgáltató veszteségét is – 
emelte ki a városvezető, hoz-
zátéve: ha ez a projekt bein-
dul, sűríteni tudják a zöldjá-
ratokat.

Sok egyéni panasz is érke-
zett a közmeghallgatáson 

(vízelvezetés, fakivágás, jár-
da, csatornázás témaköré-
ben például), ezekre a hiva-
tal tizenöt napon belül írás-
ban válaszol majd. 

Érkezett olyan felvetés is, 
hogy épüljön helikopter-le-
szállópálya.

– Mindenkinek válaszolni 
fogunk, és minden esetben 
azt keressük, hogy a megol-
dás létrejöjjön, vagy ha ez 
nem lehetséges, elmagya-
rázzuk azt, hogy erre most 
miért nem kerülhet sor, és 
hogy tudjuk-e majd kezelni a 
problémát. Annak, hogy he-
likopter-leszállópálya épül-
jön a városban, biztos nem 
fogunk tudni eleget tenni, de 
hogy ne folyjon be minden 
esőzés alkalmával a csapa-
dékvíz egy ingatlanra, azt 
kötelessége megoldania az 
önkormányzatnak. Az el-

hangzott panaszok orvoslá-
sa száz-, lehet, hogy ezermil-
liárd forintba kerülne. Igye-
keztem érzékeltetni, milyen 
lehetőségeink vannak, mik a 
realitások, és hogy ezen be-
lül mindent el fogunk követ-
ni, hogy elmenjünk a falig. 
Úgy vettem észre, az embe-
rek ezt megértették, elfogad-
ták, és megindult egy párbe-
széd, együtt gondolkodás 
arról, hogy a kevés rendelke-
zésünkre álló forrást úgy 
költsük el, hogy az jó minő-
ségben történjen, és csök-
kenjen a panaszok száma – 
mondta lapunknak a köz-
meghallgatást követően Cső-
zik László, aki annak lehető-
ségét is felvetette, hogy az 
évi egy helyett két alkalom-
mal tart majd a város köz-
meghallgatást.

QQ Á. K.

Érdikum lett az Elvira
Az Érdi Települési Értéktár Bizottság egyhangú dön-
tése értelmében bekerült a helyi értéktárba az Elvira 
major és az ott folyó szakmai, génmegőrző, kutató, ne-
mesítő és szaporító tevékenység. Sőt, a bizottság java-
solta az Elvira felterjesztését a megyei értéktárba is.

Érd délnyugati határában 
található az Elvira major, 
amely felbecsülhetetlen ér-
téket képvisel, hiszen nem-
csak Magyarországon, de 
egész Európában nem talál-
ható a csonthéjas gyümöl-
csöknek ilyen széles körű, 
2200 tételű génbankja. Az 
1970 óta, az egész Kárpát-
medencéből begyűjtött gyü-
mölcsösök a fajtanemesíté-
sekben fontos szerepet ját-
szanak, hiszen olyan tulaj-
donságokat hordoznak ma-
gukban, mint például a szá-
razságtűrés vagy éppen a 
betegség-ellenállás. Éppen 
ezért nem csoda, hogy Ma-
gyarország faiskoláinak 
80%-át látják el innen szár-
mazó (elsősorban csonthé-
jas) gyümölcsfákkal.

A jelenlegi városvezetés 
kampányának egyik fontos 
eleme volt, hogy legyen ér-
dikum az Elvira major. A 
november 26-án megtartott 
ülésen a helyi értéktár bi-
zottság pedig nemcsak ezt 
támogatta egyöntetűen, de 
azt is, hogy terjesszék fel a 
Pest Megyei Értéktárba a 
majort, onnan pedig már 
csak egy lépés, hogy hun-
garikummá váljon az érdi 
génbank és ültetvényes, 
ami jövőre lesz éppen 70 
éves.

Az előterjesztő Tetlák 
Örs alpolgármester volt, 
aki az Érd FM 101.3 kérdé-
sére elmondta, hogy nagy 

öröm volt számára, hogy 
mind Kubassek János, a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója, mind a bizott-
ság valamennyi tagja mél-
tatta a majort és a Nemzeti 
Agrárkutató és Innovációs 
Központ munkatársai által 
végzett szakértő munkát.

Az alpolgármester azt is 
hozzátette, hogy önmagá-
ban az a tény, hogy Elvira 
immár érdikum, nem teszi 
védetté a területet. Koráb-
ban ugyanis voltak olyan 
elképzelések, miszerint itt, 
a major közvetlen közelé-
ben lenne ideális helyszín 
egy Érden létesítendő ipari 
park számára.

– Ez egy olyan eszmei el-
ismerés, ami egy nagyon 
komoly jelzés a döntésho-
zók felé, hogy a város mit 
gondol az Elvira majorról – 
fejtette ki Tetlák Örs.

– A sajtóban is megjelent, 
hogy jelen pillanatban egy 
40 hektáros területen ipari 
parki beruházásra készül a 
Nemzeti Ipari Park Üzemel-
tető és Fejlesztő Zrt. Szeret-
nénk velük megállapodni, 
hogy ez az ipari parki beru-
házás lehetőség szerint ne 
az Elvira bejáratánál való-
suljon meg, hanem találjunk 
közösen olyan területeket 
Érden, ahova ipart és keres-
kedelmi cégeket tudnánk 
invitálni – zárta szavait az 
alpolgármester. 

 Q JaKab-aponyi noémi

Meleg ebéd, szeretettel
Egy tál forró étel, péksüte-
mény, tea, jó szó és egy ima 
– aki már volt az egyházak 
és a Szociális Gondozó 
Központ összefogásával 
szervezett ételosztáson, az 
tudja, hogy a meleg ebéd 
mellé gondoskodást és lel-
ki táplálékot is kap vasár-
naponként. 

Bolognai spagetti, házi sü-
temények, meleg tea várta a 
hirtelen hidegre fordult idő-
ben a rászorulókat az idei 
első városi ételosztáson. De-
cember 1-jén az Érdi Adven-
tista Gyülekezet gondosko-
dott az ebédről, amit dobo-
zolva, csomagolva vehettek 
át az érkezők, akik eldönt-
hették, hogy hazaviszik 
vagy helyben fogyasztják el 
az ételt.

– Azért veszünk részt évek 
óta ebben az akcióban, mert 
ezzel ki tudjuk fejezni Isten 
szeretetét az emberek felé, 
méghozzá tevőleges módon, 
nem csak szavakkal – mond-
ta lapunknak Gyürüs Ist-
ván lelkipásztor, akitől meg-
tudtuk azt is: gyülekezetük 
szinte minden tagja részt 
vett az előkészítésben, cso-
magolásban.

Idén már két helyszínen, 
az Emma utca 8. szám alatt 
és a régi Parkvárosi Közös-
ségi Ház épületében (Baj-
csy-Zsilinszky út 206–208.) 
várják vasárnaponként az 
érdieket délután egy órától. 
Az ebédet más-más egyház 
önkéntesei főzik és szolgál-
ják fel, a Szociális Gondozó 
Központ munkatársai pe-
dig a koordinációban, illet-

ve házhoz szállításban se-
gítenek.

– Tizenhét vasárnapon ke-
resztül szervezzük meg az 
ételosztást, tehát nemcsak 
az adventi, hanem a teljes 
téli időszakban, március 29-
éig. Tíz érdi egyház összefo-
gásával valósítjuk meg ezt a 
programot – mondta lapunk-
nak Tetlák Örs alpolgár-
mester, akitől megtudtuk azt 
is: alkalmanként 350 adag 
ételt főznek, ebből mintegy 
100–120 adagot szállítanak 
házhoz azok részére, akik 
koruk, egészségi állapotuk, 
élethelyzetük miatt nem tud-
nak eljönni az ételosztás 
helyszíneire. Ők részben a 
központ gondozottjai, rész-
ben az egyházak látóterébe 
került, segítségre, gondos-
kodásra szoruló emberek, 
családok. 

– Az akcióhoz többféle-
képp is lehet csatlakozni: 
egyrészt önkéntes munká-

val, de ha valaki a költségek-
be szeretne beszállni vagy 
akár az étel készítésében 
vállalna nagyobb szerepet, 
örömmel várjuk a jelentke-
zését. Felajánlásaikat a 
Szociális Gondozó Központ-
nál tehetik meg – fűzte hoz-
zá Tetlák Örs, aki elmondta 
azt is: ha megmaradna a 
megfőzött ételből, azt a vá-
ros bentlakásos intézmé-
nyeibe, illetve olyan helyek-
re szállítják, ahol rászoru-
lókról tudnak a központ 
munkatársai.  

Az ételosztást minden va-
sárnap megtartják (decem-
ber 22-én és 29-én is), emel-
lett december 25-én a Kálvin 
téri református templom 
előtt lesz ételosztás, a Hor-
gászegyesület pedig 21-én, 
szombaton tartja hagyomá-
nyos halászléfőzését a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont előtt. 

QQ ÁdÁm Katalin

Tetlák Örs alpolgármester is részt vett az ételosztásban  (Fotó: Á. K.)
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Adventi hangulat költözött a főtérre
Eddig a fővárosba kellett 
mennünk, ha magunkba 
akartuk szippantani az ad-
venti vásárok forralt borgő-
zös, korcsolyázós, zenés, 
ünnepváró hangulatát. 
Most már Érden is megte-
hetjük mindezt. November 
30-án délután kezdetét vet-
te a főtéren az első érdi ad-
venti forgatag, aminek nyi-
tó hétvégéjére sokan vol-
tak kíváncsiak. A megkér-
dezettek pedig kivétel nél-
kül rendkívül örültek a 
rendezvénynek.

– A cél az volt, hogy más, 
jól ismert eseményekhez ha-
sonlóan, nálunk is legyen 
egy ilyen rendezvény, ami 
eltart egészen karácsonyig, 
és hogy ebben az ünnepi, 
meghitt időszakban is le-
gyen esélyünk találkozni, 
barátkozni. Ahogy szoktuk 
mondani: legyen ez a város 
egy igazi közösség! Biztos 
sokakban nagyon sok fe-
szültség halmozódott fel az 
év során, nagyon drukkolok 
azért, hogy az adventi forga-
tagban ez fel tudjon oldódni, 
amiben biztosan segít majd 
a jó hangulat, a forralt bor. 
Érezzük jól magunkat, le-
gyünk büszkék arra, hogy 
érdiek vagyunk, és immár 
van egy olyan új rendezvé-
nyünk, amiből hagyományt 
szeretnénk csinálni – mond-
ta el megnyitó beszédében 

dr. Csőzik László polgár-
mester, aki a tömeg közös 
visszaszámolása után fel-
kapcsolta a főtér díszkivilá-
gítását, és boldog adventet 
kívánt az egybegyűlteknek.

A jégpályán kicsik és na-
gyok siklottak boldogan. Ka-
talinék éppen a korcsolyát 

vették fel, amikor hozzájuk 
léptem.

– Elég nagy már a város és 
sok a lakosa ahhoz, hogy le-
gyenek ilyen közösségépítő 
események – nyilatkozta az 
édesanya, majd a lányok, 
Enikő és Zsuzsa is hozzátet-
ték, hogy örömmel jöttek, 
mert lehet korizni, ami iga-
zán jó móka, és még biztosan 
máskor is kilátogatnak ide, 
amíg nyitva lesz a jégpálya.

Többek közt köleses sört, 
forralt bort és forró csokit 
vehetett az, akinek volt tü-
relme kivárni, míg előreju-

tott a vendéglátós stand előtt 
kígyózó hosszú sorban, ahol 
az Érdi Civil Állatmentők 
perselye is szépen megtelt 
időközben adományokkal. 
Egy másik standon ékszert 
lehetett vásárolni. A pénz itt 
is jó helyre került: a maga-
san funkcionáló autisták te-

hetséggondozására és fej-
lesztésére megalakított érdi 
Szikra Tehetséggondozó 
Egyesület munkáját lehet ez-
zel támogatni, azaz olyan 
szakemberekét, akiknek fej-
lesztései, foglalkozásai nél-
külözhetetlenek ezeknek a 
gyerekeknek.

Ilona már belekóstolt 
mindenbe, amibe csak lehe-
tett a főtéren. Az unokájával 
jött ki ide, akivel korcsolyá-
zott egy jót, aztán ettek-it-
tak, végül körbenéztek az 
árusok standjainál is.

– Szerintem mindenképp 
kellett már egy ilyen fan-
tasztikus, adventi rendez-
vény, ahol egy kis forralt 
borral, korizással, zenével 
igazi ünnepi hangulatba ke-
rülhetünk – mondta.

Arról pedig, hogy ne le-
gyen hiány programokból az 
adventi forgatagon, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
munkatársai gondoskodtak 
éjt nappallá téve az elmúlt 
hetekben. Wolf Katalin, az 
intézmény vezetője elárulta, 
úgy érzi, szerencsés csillag-
zat alatt született a rendez-
vény, így tudtak az utolsó 
pillanatban, rohamtempó-
ban megszervezni mindent.

– Péntek és szombat estén-
ként egészen karácsonyig 
élőzene várja az adventi for-
gatag résztvevőit, az éppen 
most zenélő George-ék is 
visszajönnek még, aztán itt 
lesz Edvárd és a Pink & the 
Panthers, akik street jazzt és 
funkyt játszanak. Az Indian 
Joe Band, Dudás Zoliék is el-
vállalták a felkérésünket, pe-
dig a Vörösmarty téren is 
rendszeresen fellépnek. Hall-
hatjuk majd a Koktél Party 

Zenekart, a végén pedig az 
Éjféli Kakasszó érkezik hoz-
zánk egy világzenei egyve-
leggel Battáról. Az estéket a 
DJ-k zárják: Hanzee és Vida 
G, akik a budapesti klubok-
ban is sok helyen hallhatóak 
– sorolta kérésemre a prog-
ramokat az igazgató, majd 
azt is hozzátette, hogy a kori-
pálya – ha az időjárás is úgy 
engedi – január közepéig itt 
marad, és a karácsonyi idő-
szak alatt is várja a korizás 
szerelmeseit. Hétköznap dél-
előttönként pedig az érdi is-
kolások és óvodások hasz-
nálhatják ugyanezt teljesen 
ingyen, de ehhez előzetesen 
kell egyeztetni a művelődési 
házzal.

– A város közösséggé 
avanzsálásának az az egyik 
fokmérője, hogy milyen a 
belvárosa, azaz, itt tudja-e 
tartani az embereket. Érdre 
sokan mondják, hogy alvó-
város, és hát mi is tapasztal-
juk, hogy a péntek, szombat 
estéket inkább a fővárosban 
vagy közeli, pezsgőbb tele-
püléseken töltik el az érdiek, 
ha szórakozási lehetőséget 
keresnek maguknak. Sze-
retném, ha ez a jövőben más-
képp lenne, és itt, helyben, 
Érden is szolgáltatnának jó 
programokat az itt élőknek 
és az ide érkező emberek-
nek, családoknak – fejezte ki 
kívánságát a polgármester 
az ÉrdTV kérdésére.

A vasárnap már az adven-
ti hangulat jegyében telt. Er-
délyi Takács István refor-
mátus lelkipásztor arra hív-
ta fel a hallgatóság figyelmét 
ünnepi beszédében, hogy itt 
az ideje rohanó hétköznapja-
inkban kicsit megállni, sze-

retettel fordulni mások felé, 
és figyeljünk gyermekeink-
re, engedjük őket, hogy irá-
nyítsák életünket. 

– Fontos dolog, hogy meg-
álljunk. És a nagy futásunk-
ban én örülök annak, hogy 
itt néhány percet szente-
lünk annak, hogy az advent 
karácsony felé mutat, a ka-
rácsony pedig azt jelenti, 
hogy Jézus Krisztus, az Is-
ten fia eljött a földre, és 
ilyenkor szeretettel fordu-
lunk egymáshoz. Vagy leg-
alábbis szeretnénk, hogy 
nagy szeretettel nézzenek 
egymás szemébe az embe-
rek, megértéssel egymás 
iránt. Nagyon sok minden 
rajtunk múlik. Kívánom azt, 
hogy a kicsinyek tele legye-
nek örömmel, a várakozás 
beteljesedésével, találják 
meg azt a sok-sok apró dol-
got, amit mi felnőttek oda 
tudunk adni nekik. Nem-
csak tárgyakat. Fontosabb, 
hogy odafigyeljünk rájuk, 
hogy a szívünket ápoljuk, és 
kedves felnőttek, engedjük 
egy kicsit őket is be, hogy 
irányítsák az életünket. 
Nem rossz az, ha rájuk fi-
gyelünk – hangsúlyozta a 
lelkipásztor.

A Bukovinai Székely Nép-
dalkör Civil Társaság kóru-
sa Nagy Péter vezetésével, 
valamint a Forrás Néptánc-
együttes és a Pesovár Fe-
renc Művészeti Iskola bemu-
tatója után dr. Csőzik László 
polgármester, dr. Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő és Erdélyi Takács Ist-
ván lelkipásztor együtt gyúj-
tották meg az adventi koszo-
rú első gyertyáját. 

QQ JAN

Kezdetét vette a főtéren az első érdi adventi forgatag  (Fotó: Facebook/Csőzik László)

Csőzik László, Erdélyi Takács István és Aradszki András (b-j) együtt 
gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját  (Fotó: J.A.N.)



INTERJÚK, CIKKEK, HASZNOS ÖTLETEK 
A CSALÁD MINDEN 
TAGJÁNAK 3-99 ÉVES KORIG

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Ízelítő adventi számunk tartalmából:
Gasztro

MELENGETŐ  
TÉLI ITALOK

Otthon  
ÜNNEPI DÍSZBEN  

AZ ASZTAL

Családi kör 
TÉLAPÓ IS  
MÁR ELJŐ  

Életmód  
ÜNNEPEK  
SPORTJAI 

     Sztárinterjú  
Bede  Róberttel 

Veszprém

Szombathely

Székesfehérvár

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Siófok

Érd

Programajánló 
6 megyéből

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ  
A CSALÁD MAGAZINJA

Keresse városunk és a környék legforgalmasabb 
csomópontjain, kereskedelmi helyein,  

illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!
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Kincsek a Kincsesben

Gyerekek, szülők és óvó nénik együtt készülődtek adventre a 
Béke téri Kincses óvodában. Többéves hagyomány már az ovi-
ban ez a barkácsolós délután, ami nagyon kedvelt a családok 
körében: a szülők betekinthetnek az óvoda életébe, megismer-
kedhetnek egymással, együtt munkálkodhatnak a gyerekekkel 
és jó ötleteket leshetnek el, amelyeket otthon is megvalósíthat-
nak. Az egyik asztalnál hatalmas gömböket díszíthettek szalvé-
tatechnikával, a másiknál gipszformákat festettek, lehetett fe-
nyőfát készíteni, gyertyát díszíteni, hogy csak pár lehetőséget 
említsünk. Az óvodapedagógusok pedig arra is ügyeltek, hogy a 
különböző csoportok az életkoruknak megfelelő kézműves fel-
adatokkal találkozzanak  n  (Fotó, szöveg: Á. K.)

Köz ös készülődés az ünnepekre
A Kertbarát Kör és az Éltető Értékeinkért Egyesület 
első ízben rendezett közösen adventikoszorú-készítő 
foglalkozást a régi Parkvárosi Közösségi Házban.

A november 29-ei nyitott 
rendezvényre sokan eljöt-
tek, hogy egymástól el-elles-
ve a praktikákat, együtt ké-
szítsék el az adventi díszt.

A kertbarátok termések-
kel, örökzöld ágakkal, gyü-
mölcsökkel készültek, az 
egyesület pedig a szalago-
kat, apró díszeket, gyertyá-
kat, a koszorúalapot és az 

egyéb hozzávalókat biztosí-
totta az érdeklődők számá-
ra, akik nemcsak adventi 
koszorút, hanem ajtódíszt is 
készíthettek.

– Mindenki hozott valami-
lyen ötletet, és segítettünk 
egymásnak ezek megvalósí-
tásában. Meggyőződésem, 
hogy az advent erről szól: 
együtt alkotunk, munkálko-

dunk, szeretettel ajándékoz-
zuk meg egymást. A rendez-
vény célja is ez volt: hozzuk 
össze a tagjainkat és az ér-
deklődőket egy közös dél-
utánra, ahol együtt alkot a 
nagymama, az anyuka, az 
unoka – tudtuk meg Venczel 
Ilonától (Éltető Értékein-
kért Egyesület).

Rendszeresen tartanak 
kézműves foglalkozásokat a 
régi közösségi házban, hogy 
megismertessék az érdeklő-
dőket nagyanyáink elfele-
dett mesterségeivel. A ko-
szorúkészítésre nemcsak 
azok jöttek el, akik ezeket a 
rendezvényeket látogatják; 
érkeztek gyerekek, csalá-
dok, nagymamák, volt, aki 
elhozta otthonról a díszeit is, 
és örömmel adott másoknak 
belőlük. 

Aki még nem készítette el 
az adventi koszorút vagy 
akár az ünnepváró ajtódíszt, 
még érdemes nekifognia: 
ahogy Ilona elmondta, fenyő-
ágakból, borostyánból, tujá-
ból drót segítségével köny-
nyen mutatós ajtódíszt ké-
szíthetünk, de köthetjük 
csokorba is az örökzöldeket.

Qn ÁdÁm K.
Aki eddig nem készített koszorút, annak is érdemes még nekifognia 
 (Fotó: Á. K.)



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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Munkatársakat keresünk sóskúti üzemünkbe  
az alábbi munkakörök betöltésére:

ESZTERGÁLYOS 
BETANÍTOT T ÖNTŐ 

MUNKAREND: 
•	 Jelenleg	1	műszak	(esetenként	2	műszak,	csak	hétköznapokon)

BÉREZÉS: versenyképes	

JUTTATÁSOK:
•	 Órabér	+	Teljesítményösztönzés	%-os	besorolással
•	 Jelenléti	bónusz
•	 Év	végi	jutalom	(időarányosan)
•	 Egyszeri	nyaralási	hozzájárulás	készpénzben	(félévkor)
•	 Munkába	járási	hozzájárulás	(bérlet	100%;	gépkocsi	15	Ft/km)

JELENTKEZÉS: 
•	 Önéletrajz	megküldésével:	e-mail		boszmet@t-online.hu
•	 Telefonon:	06 30 900 9998 (8.00-14.00	óráig)

ÁLLÁST KERES

Magánházaknál takarítást vállalok! 
06-20-572-9923

*52077*

ALBÉRLET KÍNÁL

Szoba fürdőszobával kiadó Érdlige-
ten fiatal, leinformálható hölgynek. 
50 E Ft/hó rezsivel. 06-70-654-0985

*61232*

ÁLLÁST KÍNÁL

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 autó-
szerelőt keresünk. Jelentkezni lehet: 
petakft@peta.hu Tel.: 23/521-620.

*54068*

ÉrDIGONDOZÓ iroda munkalehe-
tőséget keres ügyfelei számára: gon-
dozásra szoruló személyeket, illet-
ve gyermekek felügyeletéhez, vala-
mint takarítói munkakörbe. 06-70-
674-5281

*58083*
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Morcok és Betűfalók
Három éve indították útjára a Ligeti Lurkó Literatúra 
versenyt az Érdligeti Általános Iskolában, ahol csapa-
tokban játszhatnak egy jót a 4. osztályosok, és bizo-
nyíthatják közben azt is, hogy ők ismerik a legjobban 
a kortárs magyar gyermekirodalmat. 

Idén Bosnyák Viktória 
Tündérboszorkány című 
meseregényét választották 
a verseny célpontjául, ezt 
kellett előre elolvasnia a je-
lentkezőknek. Az írónőt 
többen is láthatták szemé-
lyesen is, hiszen a ligetisek 
részt vettek korábban az 
író-olvasó találkozóján, és 
más könyveit is olvasták 
már, így például a Sirály a 
királyt. 

A szervező Kissné Szabó 
Gabriella úgy nyilatkozott, 
hogy olyan műveket igye-
keznek évről évre választa-
ni, amelyek meg tudják szó-
lítani a mai gyerekeket. 

A verseny szabályaival 
kapcsolatban Kissné el-
árulta, hogy iskolánként 
négy-négy játékos vehet 
részt ezen, akik csapatokat 
alkotnak, így a csapatszel-
lem és a csoportos munka is 
észrevétlen fejlődhet mind 
a felkészülés, mind a ver-
seny alatt.

A versenyen aztán a bo-
lyais Morcok arattak győ-
zelmet az őket követő Betű-
falók (Kőrösi) és a harma-
dik helyen végzett Boszi 
csopi (Andreetti), valamint 
a Ligeti Tündér boszijai és 
Zrumeczky Dezső utódai 
felett. n JAN

Hók usz-pókusz, periódusos rendszer
Sok-sok éve rendeznek természettudományos hetet az 
Érdligetiben, amely során rengeteg érdekes kísérlet-
tel, játékkal próbálják a 4. osztálytól egészen a 8. osz-
tályig közelebb hozni a kémiát és fizikát a diákokhoz. 
A hét megkoronázásaként pénteken sor került a kémia 
show-ra is.

„Előbb a gyújtogatósat 
vagy a rázogatósat?” Ilyen 
és ehhez hasonló kérdések 
hangoztak el Hajdu Hajnal 
kémia-fizika szakos tanár 
szájából a színpadon, 
ami teljesen érthető 
volt mindazoknak, 
akik akár asszisz-
tensként, akár néző-
ként részt vettek a ké-
mia show-n. Különbö-
ző fények, színek, sza-
gok, kisebb robbaná-
sok nyűgözték le a ki-
csiket és nagyokat az 
Érdligeti Túr utcai 
épületében pénteken 
délután, ahol annak is 
tanúi lehettünk, ho-
gyan csinál magának 
fénykardot egy igazi 
kémikus jedilovag. 

Hajdu Hajnalnak 
annak idején csak szá-
razon a tananyagot 
verték a fejébe, ennek 
ellenére mégis meg-
szerette a fizikát és a 
kémiát is. Méghozzá 
annyira megszerette, hogy 
ezt a szeretetet igyekszik to-
vábbadni diákjainak is, 
akiknek nagyon bejött és be-
jön, hogy Hajnal néni viszont 
messziről kerüli a száraz 
tananyagokat, és valami (kí-
sérlet) mindig történik az 
óráin. 

– Nagyon nehéz a termé-
szettudományok megértése, 

ha nem szeretik a diákok, de 
ha szeretik és élvezettel ta-
nulják, akkor a nehezebb ré-
szeket is szívesebben befo-
gadják. Úgy látom, hogy igen 

szép sikereink vannak mind 
a fizika, mind a kémia terén 
– mondja a show-ra készü-
lődve a tanárnő.

– Minden évben többen 
mennek kémia vagy matek 
tagozatra tovább, de van 
olyan gyerekünk is, aki bo-
rászati szakközépiskolában 
folytatja, és azóta is vissza-
jár hozzánk rendszeresen, 

például a kémia show-kra 
asszisztálni. 

– Nagyon felgyorsult a fej-
lődés – válaszolja Hajnal 
már arra a kérdésemre, 
hogy a természettudomá-
nyokon belül a fizikában, ké-
miában milyen felfedezések, 
fejlesztések rengetik meg 
mostanság a világot.

– Alapkövetelmény, hogy 
mi, tanárok is utánanézzünk 

a dolgoknak, és továbbké-
pezzük magunkat. Eddig 
kétszer voltam Genfben a ré-
szecskegyorsítóban fizika-
tanári továbbképzésen. Éle-
tem egyik legmeghatáro-
zóbb élménye volt – zárja a 
szavait a tanárnő, majd szín-
padra lép asszisztensei, kü-
lönféle anyagok és lombikok 
társaságában.  n noi

Ma is szeretnek olvasni a gyerekek, de az már megváltozott, hogy 
mit böngésznek szívesen  (Fotó: J.A.N.)

Hajnal néni diákjainak bejön, hogy valami kísérlet mindig történik az óráin 
 (Fotó: J.A.N.)



Százhalombattán, japán tulajdonban lévő autóalkatrész-gyártó cég,  
az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Amit kínálunk:  
•	 Akár	bruttó	350.000.-Ft/hó
•	 Nettó	50.000	Ft	belépési	bónusz
•	 Nettó	50.000	Ft	ajánlási	jutalom
•	 Ingyenes	céges	buszjárat*
•	 Céges	rendezvények

Elvárások: 
•	 Műszaki	végzettség
•	 Többműszakos	munkarend	vállalása
•	 	Teljesítményorientált,	precíz	munka-
végzés

Amit kínálunk:
•	 Akár	bruttó	270.000.-Ft/hó
•	 Nettó	50.000	Ft	belépési	bónusz
•	 Nettó	50.000	Ft	ajánlási	jutalom
•	 Ingyenes	céges	buszjárat*
•	 Céges	rendezvények

Elvárások: 
•	 Általános	iskolai	végzettség	
•	 Többműszakos	munkarend	vállalása
•	 	Teljesítményorientált,	precíz	munka-
végzés

Kérjük,	hogy	személyes	iratait	minden	esetben	hozza	magával.

*	 	Céges	buszaink	a	következő	településekről	járnak:	Vál,	Kajászó,	Baracska,	Martonvásár,	
Dunaújváros,	Szórád,	Ercsi,	Ercsi/Sinatelep,	Pusztaszabolcs,	Besnyő,	Ráckeresztúr,	
Beloiannisz,	Iváncsa,	Adony,	Kulcs,	Rácalmás.	

 KARBANTARTÓ GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
	 –	2	műszak	 –	2	műszak

Tájékoztatás és tesztírás minden hétfőn 8:00 órától cégüknél:  
2440 Százhalombatta, Iparos u. 2.  

Jelentkezni a 23/540-711-es telefonszámon vagy  
a hr@toyoseat.hu e-mail címen lehet.
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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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Ingatlan

Érdligeten, a városcentrumhoz közel, a Borbála utcában 
kisebb tégla családi ház 500 m2-es telken TULAJDONOStól 

eladó. Irányár: 20,9 millió Ft. Tel.: 06 30 929 2622
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Jármű

Autófelvásárlás.  
Felvásárolunk törött, hibás 

gépjárműveket, márkától és típustól 
függetlenül. Bontási igazolással!

Taskó Autó Kft. 0630-329-18-39
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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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VállalKoZáS

Ács-kőműves-tetőfedő munkák 
végzése, nyugdíjasoknak 27% ked-
vezménnyel. Hétvégén is. Garanciá-
val. 06-30/318-21-73.

*78115*

35
72

18

06 70 309 6660/ english

Lakásfelújítás
festés, burkolás, víz- , villanyszerelés

és egyéb ingatlannal kapcsolatos munkák. 

06-20-2065956
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KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS

35
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4706-20-487-6413

VegYeS

Előrendelhető szárnyasok konyha-
készen szállítással májkacsa, kakas, 
tyúk, csirke 06-30/572-0032

*63020*

TŰZIFA ELADÓ kályhakészen 
13000ft/m3-től. Akác, tölgy, cser, ju-
har, tel: 702908860,AA6258001

*63347*

50-es, 60-as, 70-es évekből bútoro-
kat, kiegészítő dísztárgyakat, fest-
ményeket, kerámiákat vásárolok. 06-
70/282-5381. Kiszállás díjtalan.

*41723*

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

16
42

55

PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343

16
42
10

Meg bízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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Keményfa brikett

06-20-407-5707 
házhozszállítással!

3
6
1
0
3
0

AA6338606

SZéPSég, egéSZSég

Házhoz megyek! Fogsor készítését, 
javítását vállalom. Hívjon bizalom-
mal. 06-20/980-3957

*62928*

KÖZleménYeK

A Pro Iuventa Alapítvány Kuratóri-
uma köszönetet mond a 2018. évi 
SZJA 1% felajánlásáért, mely ösz-
szeget az Érd-parkvárosi reformá-
tus egyházközség gyermek és ifjú-
sági munkájának támogatására for-
dítunk.

*61903*

oKtatáS

Segítség matematikából, mielőtt 
késő lesz! Érettségire, felvételire va-
ló felkészítés. Házhoz megyek! 06-
70-9-410-775

*25662*

SZolgáltatáS

Régiség
hagyaték, könyvek, porcelánok, régi órák, festmények, 

ezüstök vásárlása! 06-20-525-1211 358242

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

*52005*

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szerelés, für-
dőszoba felújítás! 70/642-75-26.

*60581*
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KRAUSE Kft. (Érd) 
keres kiemelt kereseti 

lehetőséggel kétműszakos 
munkarendbe

betanított munkásokat
Amit kínálunk:  
versenyképes teljesítmény-
arányos fizetés, Cafeteria, utazási 
hozzájárulás
Amit elvárunk: 
precíz munkavégzés
A munkavégzés helye: Érd

Jelentkezni önéletrajzzal:  
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu 

 email címen vagy 
a 06-30-335-8307  

telefonszámon lehet

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail:  
Szirmák Andrea  

(andrea.szirmak@maraton.hu)
Csere Orsolya  

(orsolya.csere@maraton.hu)

ELÉRHETŐSÉGE
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Idegenben hibátlanok 
az érdi tigrisek
Hat mérkőzés után ötödik idegenbeli győzelmét aratta 
a Delta RSE Érd a női röplabda NB II Nyugat A-cso-
portjában, miután a PTE-PEAC vendégeként győzött 
három játszmában.

Sorrendben a Veszprémi 
Egyetemi SC, az 1. MCM-
Diamant RÖAK, a Közgáz 
SC junior és a Széchenyi 
Győr vendégeként is győ-
zött korábban a Delta RSE 
Érd, amely kiváló idegenbe-
li mutatóját ezúttal sem 
rontotta le, s az összképbe 
is mindössze egy, a listave-
zető MTK-tól elszenvedett 
hazai vereség rondít bele. A 
Delta ezúttal sem törte meg 
remek idegenbeli szériáját, 
hiszen a bajnokság nyolca-
dik fordulójában rendezett 
mérkőzésen ezúttal Pécsre 
látogatott.

Az érdiek kiválóan kezd-
ték a PTE-PEAC elleni talál-
kozót, hiszen a húszperces 
első játszma során egyértel-
műsítették fölényüket, 
25:14-re hozták a szettet. 
Ezt követően a második fel-
vonás valamelyest szoro-
sabban alakult, ám a játék-
rész végét jobban bírták az 
érdiek, akik 25:21-re nyer-

ték ezt a szettet is. A harma-
dik játszma sem hozott vál-
tozást a játékban, az érdiek 
könnyedén, 19 perc alatt 
nyerték ugyancsak 25:14-re 
a harmadik játékrészt, s 
3:0-s győzelmet arattak.

Tombor Szonjáék hat 
mérkőzés után harmadik 
helyen állnak a bajnokság-
ban tizennégy ponttal, hát-
rányuk tizenegy pont az él-
lovas, de kilenc meccset 
játszó MTK Budapesthez és 
három a második helyezett 
Veszprémi ESC-hez képest.

Az idegenbeli mérkőzése-
ket követően a Delta „pótol-
ja” elmaradását a hazai ta-
lálkozókat illetően, hiszen 
a következő hétvégén előbb 
december 7-én 11 órától a 
Budaörsi DSE/Emericus SE 
ellen, december 8-án 16 
órától pedig a Szombathelyi 
ESE ellen vívnak meg a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázi-
um tornacsarnokában.

QQ Domonkos

Javított a VMG
Gyenge kezdés után köny-
nyed, 84–55-ös győzelmet 
aratott a Kandó FSC ven-
dégeként a VMG DSE a fér-
fi kosárlabda NB II Közép 
A-csoportjának nyolcadik 
fordulójában.

Nem kezdte jól a Kandó 
FSC elleni idegenbeli mér-
kőzését a VMG DSE. A ta-
bella hetedik helyén tanyá-
zó érdiek a tizenharmadik 
helyezett vendégeként az 
első negyedben ugyan nem 
játszottak jó ritmusban, 
azonban a hazaiak így is 
csak egypontos előnyt tud-
tak kidolgozni (17–16). A 
második negyedben azon-
ban nagyon elkapták a fo-
nalat Valaczkay Gáborék, 
egy 22–8-as tíz percet pro-
dukáltak és kényelmes, 38–
25-ös vezetésről várták a 
második félidőt.

A harmadik negyed ismét 
kiélezett játékot hozott, de 
az érdiek további három 
ponttal növelték előnyüket 
(25–22), majd az utolsó felvo-
násban egyértelműsítették 
győzelmüket, végül 84–55-re 
nyertek.

– Álmosan, lassan kezd-
tünk, de mikor a védekezé-

sünk keményebb lett, labdá-
kat szereztünk és felgyorsí-
tottuk a játékot. Lélektani-
lag fontos volt ez a győzelem 
a legutóbbi gyenge játékunk 
után – értékelt Valaczkay 
Gábor, a VMG DSE játékos-
edzője, aki csapata legered-
ményesebb játékosának bi-
zonyult 18 ponttal.

Az érdiek jelenleg 5–3-as 
mérleggel a tabella hetedik 
helyén állnak, legközelebb 
december 5-én, csütörtökön 
19 órától a Józsefvárosi KC-t 
fogadják a Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium tornacsar-
nokában.

QQ DB

Kev eslik az öt érmet
Két-két arany- és ezüst-, illetve egy bronzérmet, vala-
mint egy-egy negyedik, ötödik és hatodik helyezést ér-
tek el az Érdi Torna Club akrobatikus tornászai a Köz-
ponti Tornacsarnokban rendezett országos döntőn.

Ugyan tíz egység is kihar-
colta az évközi pontszerző 
versenyeken az országos 
döntőn való részvétel jogát 
az Érdi Torna Clubból, ám a 
csapatból Mezei Boglárka 
sérülése miatt nem tudott el-
indulni a youth hármas, 
ahogy ugyanebben a kategó-
riában Renglovics Anna, 
Bikkes Eszter és Dávid 
Fruzsina triója sem vett 
részt az ob-döntőn.

– Nyolc egységgel tudtunk 
elindulni, ami létszámilag 
szerintem az egyik legmaga-
sabb volt az egyesületek kö-
zött. Az eredmény nem úgy 
sikerült, ahogy elvártuk, vi-
szont a gyerekek nagyon 
szépen teljesítettek, úgy-
hogy edzői szempontból elé-
gedettek lehetünk, egyesü-
letként viszont nem igazán… 
– utalt a pontozás furcsasá-
gaira Baloghné Papp Ildi-
kó, az ÉTC akrobatikus tor-
na szakosztályának vezető-
je, aki elmondta, a pontozás-
sal nem mindenhol értettek 

egyet, így az eredmények-
ben nem mutatkozott meg, 
milyen szépen dolgoztak az 
érdiek.

– Helyezés szempontjából 
szereztünk két arany-, két 
ezüst- és egy bronzérmet, 
emellett egy negyedik, egy 
ötödik és egy hatodik helye-
zést, ami így elmondva nem 
olyan rossz, viszont ennél 
többet vártunk – húzta alá a 
szakosztályvezető.

Az érdiek közül azonban 
így is aranyérmes lett Károly 
Dominik és Jedzinák Ber-
nadett az újonc vegyes páro-
soknál, míg a serdülőknél 
Schuman Márton és Csá-
kány-Csáfordi Míra kettőse 
érdemelte ki az aranyérmet.

Verbinyecz Dániel és 
Szlosz jár Ajsa ugyan máso-
dikként végzett a gyermek 
vegyes párosok küzdelmei-
ben, ám Baloghné Papp Ildi-
kóék tőlük ennél is jobb 
eredményre számítottak, 
azonban hiába sikerült az év 
több versenyén nyerni, ezút-

tal nem tudták megelőzni a 
riválist, mert nem kapták 
meg ugyanazt a pontot, mint 
az év folyamán.

A 13–19-es korosztályban 
érdekelt Ivanics Rozina, 
Monostory Anna, Biksi 
Borbála hármas ugyancsak 
ezüstérmet szerzett.

A youth vegyes párosok 
mezőnyében érdekes körül-
mények között végzett „csak” 
a harmadik helyen Balogh 
Máté és Töpler Natasa, hi-
szen egy olyan egység előzte 

meg őket egy tizeddel, akik 
most kezdték a youth korosz-
tályt, s az ÉTC szakosztály-
vezetője elmondása szerint 
még tudásilag sehol sincse-
nek Balogh Mátéékhoz ké-
pest. Ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, nem Mátéék 
pontjával volt gondjuk, hanem 
az ellenfelet pontozták fel, 
azonban a végeredmény 
szempontjából azt is meg kell 
jegyezni, hogy Töpler Natasá-
ék az első helyről is csupán 
két tizeddel maradtak le.

Krausz Kitti és Gerzanics 
Csenge youth párosa is hiá-
ba mutatott be kiváló gya-
korlatot, a remélt dobogós 
helyezés helyett csak a ne-
gyedik helyen végeztek.

Mellettük az újonc lány pá-
rosoknál Bednarik Léna és 
Csákány-Csáfordi Zoé ötö-
dik helyen, a gyermek páro-
soknál pedig Németh Sára 
és Pohly Korina hatodik-
ként végzett az ob-döntőn.

QQ débé

Kandó FSC–VMG DSE 55–84  
(17–16, 8–22, 22–25, 8–21)
A VMG DSE pontszerzői: Valaczkay Gábor 18/12, Morauvszki Ger-
gely 14, Kis Molnár Zoltán 13/9, Takács Áron 13/3, Nyitrai Ákos 11, 
Matika Patrik 6, Kerényi Gergő 5, Miháczi Ádám 4.

Takács Áron 13 pontot szórt a Kandó FSC-nek 
 (Fotó: Domonkos Bálint/archív)

Töpler Natasa és Balogh Máté két tizeddel maradt le az aranyról az ob-döntőn  (Fotó: Sárdi Gabriella)



TOYOTA  HYBRIDEK ÉRD-en!

Magyarországon forgalomba helyezett, használt 
-   -    hónapos, kevés km-es - 

TOYOTA HYBRID gépkocsik gyári garanciával,
nagy választékban autókereskedésünkben! 

Készlet és egyéb információkért keresse értékesítő kollégánkat 
elérhetőségeinken  vagy látogasson el hozzánk személyesen.

3  9

PÉ-TA Kft. 
Érd, 6-os fo út 23 km.  Tel.: 30 530 7120  
E-mail:ertekesites.m6@peta.hu                                      www.peta.hu

˝

35
85

45

Ha fa, akkor  
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Szórt tűzifa kiszállítva Érdre
2,3  m3  –  3 m3 –  4 m3

Kalodás tűzifa • Fűrészpor
Hasított, vágott (25, ill. 33 cm)  

bükk, tölgy, akác

1 csomag (8kg) 720 Ft
1 raklaptól kedvezmény!
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EUTR szám: AA5854440
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Az érdi hullám
A székesfehérvári Hullám 91 által szervezett, 8–11 
éveseknek és 12 évnél idősebbeknek szóló úszóverse-
nyen az Érdi Úszó Sport Kft. delegációja két arany-, 
négy ezüst- és öt bronzérmet ért el.

A viadalon a 8–11 évesek 
és a 12 évnél idősebbek is öt 
kategóriába lettek besorol-
va a születési évük szerint. 
Az érdi delegáció tizenegy 
éremmel tért haza.

A legeredményesebb 
szám érdi szempontból a 
200 pillangó volt, ahol há-
rom érmet is szereztek, mi-
után Imre Bálint a C-, test-
vére Imre Milán pedig a D-
kategória küzdelmeit nyer-
te meg, míg az A-kategóriá-
sok között érdekelt Pote-
czin Dániel bronzérmes-
ként végzett.

Négy második helyet is 
elértek az érdiek, miután 
Angyal Kitti B-kategóriá-
ban, 400 gyorson, Gaspa-

rics Zalán A-kategóriában 
50 mellen és 50 gyorson, 
Ángyán Máté pedig B-kate-
góriában, 400 vegyesen 
érte el másodikként a falat.

Poteczin Dániel a már em-
lített 200 pillangón elért har-
madik helye mellett még az 
A-kategóriások között 1500 
gyorson is begyűjtött egy 
bronzérmet. Kóbory Sára 
50 háton, az E-kategóriá-
ban, Tóth Regina Kata 100 
pillangón, Dulka Zsófia pe-
dig 100 háton állhatott a do-
bogó legalsó fokára, ugyan-
csak A-kategóriában.

A verseny részletes ered-
ményei megtekinthetőek az 
erdmost.hu portálon.

QQ domi

Négypontos előny tavaszra
Számos meghatározó játékosa nélkül is dominált, ám a 
vezetést csak a második félidőben tudta megszerezni az 
Érdi VSE a Sárvár FC ellen 2019 utolsó tétmérkőzésén. 
Az NB III Nyugati csoportjának 17. fordulójában rende-
zett találkozót végül 3–1-re nyerte a házigazda.

Nem várta túlságosan jó 
előjelekkel a 2019-es év utol-
só (hazai) bajnokiját az NB 
III Nyugati csoportjában él-
lovas Érdi VSE, hiszen Lim-
perger Zsolt több meghatá-
rozó játékosára sem számít-
hatott a Sárvár FC ellen. Az 
előző fordulóban, Hévízen 
elszenvedett vereség alkal-
mával Kónya Benjámint 
kiállították, Bozsoki Imre 
és Melczer Vilmos szezonbe-
li ötödik sárga lapját gyűj-
tötte be, Kónya pedig négy-
meccses eltiltást is kapott, 
mellettük pedig a héten sé-
rülést szenvedő Balogh 
Ádámra sem számíthatott 
az érdiek vezetőedzője.

A mérkőzés elején az érdi-
ek birtokolták többet a lab-
dát, az első lehetőség mégis 
a Sárvár előtt adódott, 
amelytől a harmadik perc-
ben Skriba Máté egy bal ol-
dali betörés után lőtt fölé. Az 
egyetlen sárvári lövés mel-
lett az érdiek hiába birtokol-
ták nagyjából 80%-ban a 
labdát, a játékrész első felé-
ben a kapura nem voltak ve-
szélyesek, aztán a 23. perc-
ben Koós Gábor bal oldali 
szögletét Csiszár Zoltán fe-
jelte a felsőlécre, majd a má-
sodik, immár jobb oldali sa-
rokrúgást Mojzer György 
bólintotta Horváth Brúnó 
kezébe.

Az érdi mezőnyfölény elle-
nére a félidő utolsó percei-
ben a Sárvár előtt adódott 
nagy lehetőség, amikor Né-
meth Erik jól lépett ki az 
érdi védők közül, de lövését 
Kertész Ferenc bal kézzel 
védeni tudta, míg a túlolda-
lon Pintér Nikola egy kö-
zépről, huszonöt méterről 
elvégzett szabadrúgást dur-
rantott fölé.

A gól nélküli első félidőt 
követően a másodikban ne-
kirontott a Sárvárnak a há-
zigazda, amelytől előbb 
Gera Dávid lőhetett ígére-
tes helyzetben, majd egy 
jobb oldali beadás után Pál 
Szabolcs fejese kerülte el a 

kaput. A következő percek-
ben is bőven akadt érdi hely-
zet: előbb Kollega Kriszti-
án, majd Gera Dávid távoli 
lökete tévesztett célt.

A nagy nyomást szűk húsz 
percig bírta a Sárvár, ami-
kor a 63. percben egy ven-
dégszöglet utáni kontrából 
Gera Dávid, Mojzer György 
és Pintér Nikola összjátéká-
ból utóbbi közelről vette be a 
vendégek kapuját (1–0).

Tíz perccel később össze-
jött a második hazai találat 
is, amikor Gera Dávid tá-
madta le a sárvári védőt, 
megszerezte tőle a labdát, 
majd a tizenhatoson belül 
jobb külsővel lőtt a kapuba 
(2–0).

Az érdiek nem álltak le a 
kétgólos előny tudatában 
sem, a két gólszerző összjá-
téka után is nyílt lehetőség a 
következő érdi gólra, ahogy 
Koós Gábor is centikkel té-
vesztett célt egy bal oldali 
szabadrúgásnál.

A hajrára a Sárvár is fel-
ébredt, az utolsó tíz perc ele-
jén egy középpályán elvég-
zett szabadrúgást követően 
a hosszún üresen Németh 
Erik révén szépített Bojan 
Lazic együttese. Igaz, az 

egygólos különbség nem tar-
tott sokáig, hiszen két perc-
cel később Pintér Nikola jobb 
oldali szöglete után Csiszár 
Zoltán is eredményes volt, 
visszaállítva ezzel a kétgó-
los érdi előnyt. A hajrá már 
nem hozott változást, az 
Érdi VSE így 3–1-es győze-
lemmel, a tabella éléről vo-
nul a téli szünetre!

– Tapogatózós volt az első 
félidő, de még bennünk volt a 
múlt heti sokk, emiatt ne-
gyedóráig biztonsági játékot 
játszottunk, aztán váltot-
tunk, Pál Szabolcs felkerült 
a helyére, onnantól kezdve 
veszélyesebbek voltunk a 

kapura, de az első félidő az-
zal telt, hogy felmérjük az 
ellenfél erősségeit, gyenge-
ségeit és kellett, hogy az első 
félidőben óriási ziccert vé-
dett Kertész Ferenc, ha az 
nincs, más lett volna az 
egész meccs. Mondtam a pa-
don, hogy ha null-nullal me-
gyünk szünetre, akkor be-
húzzuk a meccset és a máso-
dik félidőben egy más Érdet 
láttunk, többet lőttünk kapu-
ra, jobban használtuk a szé-
leket és megérdemelten 
nyertünk – nyilatkozta az 
Érdi VSE vezetőedzője, Lim-
perger Zsolt, aki kitért azok-
ra a játékosokra is, akik az 
elmúlt időszakban kevesebb 
lehetőséghez jutottak, ám a 
sok kimaradó miatt most 
kezdőként kaptak lehetősé-
get és éltek is vele.

Az Érdi VSE a téli alapo-
zást január 13-án kezdi, a 
március 8-ai, Pápa elleni ide-
genbeli mérkőzés előtt pedig 
az előzetes tervek szerint 
hat edzőmérkőzést vívnak 
Kertész Ferencék.

QQ domonkos Bálint

ÉRDI VSE–SÁRVÁR FC 3–1 (0–0)
Érd, 250 néző. V: Erdélyi B. (Dobos D., Zsákai)
Érdi VSE: Kertész F. – Pál Sz., Májer, Csiszár, Németh G. V. – Kalmár, 
Koós, Gera D. – Kollega (Pintér O., 88. perc), Mojzer (Csala, 90. p.), 
Pintér N. Vezetőedző: Limperger Zsolt; Gól: Pintér N. (63. p.), Gera D. 
(73. p.), Csiszár (85. p.), ill. Németh E. (83. p.)

Pintér Nikola (zöldben) kezdőként kapott lehetőségével élve gólt és 
gólpasszt jegyzett a Sárvár ellen  (Fotó: Balogh István)
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Nagycsaládos évadzáró
Harmadik éve tart évzáró műsort az Ága-Boga Nagycsa-
ládosok Érdi Egyesülete, amire idén advent első vasár-
napján került sor a Szepes Gyula Művelődési Központ-
ban, ahol csaknem kétszáz nagycsaládos szülő és gyer-
mek zárta egy jókedvű programmal az évet.

A legkisebbek most még 
csak a babakocsiból csodál-
koztak rá nagyra nyílt sze-
mekkel a művelődési házban 
tapasztalható nyüzsgésre, 
hiszen több tucat gyerek to-
longott csillámtetkóért és 
arcfestésért vagy épp haho-
tázott nagyokat a bűvész 
műsorán. Az is mindenki 
számára megnyugtató mó-
don kiderült, hogy megvan 
az Érdi Kamarazenekar 
utánpótlása is – az Ága-Bo-
ga Zenekar apró tehetségei-
ben. Ennek megfelelően 
előbb ők adtak egy kis ízelí-
tőt abból, mit is tudnak – 
Tóth Andorné Tímea veze-
tésével, aztán következett az 
Érdi Kamarazenekar. Veze-
tőjük, Rédai Erzsébet azzal 
üdvözölte az egybegyűlte-
ket, hogy a zenekar is egy-
fajta család. 

Az est ceremóniamestere 
újra Kiss Dániel, az Ága-Bo-
ga sajtósa volt, akitől idén 
sem tudta senki sem elvenni 
a legnagyobb családból 
származó nag ycsaládos 
édesapa képzeletbeli díját, 
Dániel tizenhárom testvéré-
vel valószínűleg örökös 
nyertese marad már e ver-
senyszámnak.  

Dr. Csőzik László polgár-
mester arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy ki más tudna 
a városvezetésnek abban a 
céljában segíteni, hogy Érd 
igazi közösségé kovácsolód-
jon, mint a nagycsaládosok, 
akik már otthonosan mozog-
nak a közösségépítésben és 
közösségek segítésében is.  

Dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő a 
gyermekek és a családok 
társadalmi szerepe mellett 

beszélt azok lélektani jelen-
tőségéről is. Mint elmondta, 
ő maga is nagycsaládos – 
„levelező tagozaton”. Lánya 
ugyanis négy gyermek bol-
dog édesanyja, és unokázás 
közben ő maga is újraélheti, 
milyenek azok a maradandó 
pillanatok és érzések, ami-
ket egy gyermek nevelése 
jelent egy szülő vagy nagy-
szülő számára. 

Bogatin Attila, az Ága-
Boga elnöke kérdésünkre 
elmesélte, hogy jó évet zár-
tak idén:

– Egyre jobban épül a kö-
zösség, sok új tagunk van, és 
az idén öt újszülöttet is kö-
szönthettünk a családjaink-
ban, akik saját gyümölcsfá-
kat kaptak a kertjeikben.

Az elnök hozzátette, hogy 
jelenleg 160 család és 1100 fő 
alkotja a tagságukat – a gye-
rekekkel együtt –, és a prog-
ramok, valamint a célok te-
kintetében egyre zöldebb-
nek mutatkozik az egyesü-
let. Csatlakoztak ugyanis a 
faültetési akcióhoz, részt 

vettek a szemétszedésben, 
az Érd Körbén, és a fiatalok-
nak, gyerekeknek is szeret-
nék átadni a környezettuda-
tos szemléletet. Ha lehetne 
kívánni valamit az új évre, 
akkor az az lenne, hogy al-
kalmassá váljon a Kutyavári 
úti, régi rendelőből átalakí-
tott épület arra, hogy megfe-
lelő közösségi központjuk-
ként működhessen.

Az ága-bogás évzáró végé-
re még a Mikulás is megér-
kezett, és ha már így tett, 
szétosztotta mindazt a nya-
lánkságot, amivel tele volt a 
puttonya. Aztán mindenki 
mehetett a dolgára, haza a 
családjával, hogy eztán már 
csak egymásra és egymás-
nak szenteljék közösen az 
időt az ünnepekig.

QQ Jakab-aponyi noémi

Az  utolsó tánc  
a nagy hajrá előtt
Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tartotta szalag-
avatóját az Érd Arénában pénteken este. Hetedik éve 
rendezik itt ezt a programot, és ehhez igazították az est 
forgatókönyvét is, aminek kétségkívül a megkoronázása 
az volt, amikor az egész évfolyam nyolcvan párja kerin-
gőzött a hatalmas csarnokban. 

– Ez egy megható és fel-
emelő pillanat, amikor úgy 
érezzük, hogy a gyerekek 
egy küszöbhöz érkeztek, a 
felnőttkor küszöbéhez, de 
most még kötetlenül, magu-
kat, kreativitásukat és ele-
ganciájukat megmutatva 
tudnak szerepelni. Maga a 
jelvénytűzésnek a lényege 
azonban az identitás, az is-
kolához való kötődés mellett 
pontosan az, hogy az utolsó 
félévüket kezdik a középis-
kolában a végzős diákok – 
hangsúlyozta kérdésünkre 
Szilasné Mészáros Judit 
intézményvezető, aki hozzá-
tette: öröm volt megtapasz-
talni, hogy a gyerekek mi-
lyen komolyan veszik ezt az 
ünnepet, és milyen fontos ez 
számukra.

Valóban kitettek magu-
kért a diákok az esten. A ha-
gyományos szalagtűzés és a 
12. osztályosok táncain – a 
keringő mellett lazább, köny-

nyedebb koreográfiát is be-
mutattak – kívül a végzősök 
és a 11. osztályosok kisfil-
mekkel is készültek az alka-
lomra, amelyekben – kreatí-
van használva a filmes mű-
fajokat – vallottak arról, mi-
lyen emlékek, hangulatok, 
barátságok vésődtek beléjük 
az elmúlt évek alatt.

– Nagyon személyes most 
a kötődésem az E osztály-
hoz, akiket 5.-es koruk óta 
tanítottam matematikából, 
de minden osztályhoz van 
valamiféle kapocs, amivel az 
ember kötődik, és emlékszik 
vissza a műsorokra, amiket 
ők adtak – árulta még el Szi-
lasné.

Az egyik végzős, Járvás 
András Vázsony a rendez-
vény előtt úgy érzi, hogy nem 
izgulja túl a fellépést, de már 
nagyon várja, hogy bemutat-
hassák a koreográfiájukat.

– Büszkeséggel tölt el, 
hogy kiállhatok a szüleim, a 

tanáraim és a diáktársaim 
elé. Nagyon megkedveltem a 
koreográfiákat, úgyhogy vá-
rom, hogy eltáncolhassam 
ezeket, és örülök, hogy itt 
vagyok. Közben azért az is 
bennem van, hogy meglepő-
en gyorsan eltelt ez az idő, 
hiszen tavaly még csak néző-
ként vettem részt a szalag-
avatón. De ezt azért még 
nem egy olyan búcsúzásnak 
fogom fel, mint amilyen majd 
a ballagás lesz. Inkább egy-
fajta ünnepélyes összegzé-
seként az elmúlt négy évnek, 
amikor is bemutathatjuk, 

hogy milyen társasággá rá-
zódtunk össze ez alatt az 
időszak alatt. Büszke va-
gyok az osztályunkra, mert 
szerintem egy olyan össze-
tartó közösség alakult ki itt, 
amit bárki megirigyelhetne 
– tette hozzá András, aki 
még elmondta, hogy a tervei 
között a műszaki pályán 
való továbbtanulás szerepel, 
amiben, saját bevallása sze-
rint, az iskola hatalmas se-
gítséget nyújt, mert nagyon 
magas színvonalú fizika- és 
matematikaoktatásban van 
részük itt.

– Azt is hallottam, hogy 
pont emiatt az innen kikerü-
lő diákok később az egyete-
mi évek alatt sem ütköznek 
túl nagy nehézségekbe – 
mondja, de aztán hozzáteszi, 
hogy ezzel a szalagavatóval 
most gyakorlatilag a boldog 
és laza időktől is búcsút ve-
hetnek, mert helyette biztos, 
hogy komoly tanulás, érett-
ségire való felkészülés veszi 
kezdetét – mondta még el a 
fiú, aztán rohant társaihoz, 
hogy feltűzzék a szalagot az 
ő zakójára is.

QQ noi

Öröm volt megtapasztalni, hogy a gyerekek milyen komolyan veszik ezt az ünnepet és milyen fontos ez 
számukra  (Fotó: J.A.N.)

Az est végére még a Mikulás is megérkezett  (Fotó: J.A.N.)


