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Iparos u. 5 INTERSPAR

35
66

20

Minden kedves 
olvasónknak kellemes 
karácsonyi ünnepeket 

és eredményekben 
gazdag, boldog  

új évet kívánunk!

Következő lapszámunk  
2020. január 8-án jelenik meg.

Érdi Újság Szerkesztősége
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Coeur de Lion ékszerek  
az ünnep jegyében.

Nincs ötlete? Válassza exkluzív 
ajándékutalványainkat!

Ha ékszer kell, Marcell kell.

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL

Cí�m: É� rd INTÉRSPAR; Százhalom
batta, Piac tér; Dunaújváros, 

Dózsa Gy. út 28.; Veszprém TÉSCO; 
Veszprém INTÉRSPAR

Részletekről érdeklődjön üzletünkben. 
Akciónk visszavonásig érvényes.
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Kedves Jézuskák!
Különleges, egyedi ékszerekkel várjuk 

Önöket idén is! A mi ajándékunk 
kimagaslóan kedvező áraink.

Arany - 20% Ezüst - 10-50%
Törtarany beszámítás 13 000 Ft/gr

Keretes hirdetésekkel 
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését.
Telefon: 23/520-117

E-mail: 
Csere Orsolya

orsolya.csere@maraton.hu
Szirmák Andrea

andrea.szirmak@maraton.hu 36
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 „Az egész életünk egy advent, egy nagy várakozás”
Interjú Mojzer György atyával, Érd-Tusculanum és Érd-Óváros plébánosával n 4–5. oldal

XXIX. évfolyam, 50. szám    2019. december 18.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Érd  az idősekkel együtt lehet csak teljes
Negyedik éve látja vendégül Érd szépkorú 

lakosait egy nagyszabású karácsonyi gálán, 
az Idősügyi Tanács szervezésében az Érd 
Aréna, ahol idén a Csárdáskirálynőt lehetett 
megnézni a Pesti Művész Színház előadásá-
ban. A közel másfél ezer szépkorút múlt csü-
törtökön dr. Csőzik László polgármester 
köszöntötte (képünkön) a drámaíró George 
Bernard Shaw szavait idézve, aki szerint 
vannak fiatalos öregek és öreges fiatalok. 
„Ahogy most körülnézek, én kizárólag fiata-
los arcokat látok. Arra kérem önöket: soha 
ne a naptárnak, hanem a szívüknek higgye-
nek. Amíg igényük és lehetőségük van rá, 
hogy aktívan részt vegyenek közösségünk 
életében, feltétlenül éljenek vele. Tapasztala-
tukra, bölcsességükre, megfontolt türel-
mükre és arra a kiapadhatatlan szeretetre, 
amit naponta nyújtani tudnak nekünk, szük-
sége van Érdnek. A város önökkel együtt le-
het csak teljes, összetartó, családias közös-
ség” – mondta a polgármester. Druzsin Jó-
zsef, az Idősügyi Tanács alapítója és tagja 
lapunknak elmondta: mindig olyan előadást 
próbálnak szervezni, ami közel áll a korosz-
tály szívéhez. n 17. oldal

Kulturális centrum épülhet

Csőzik László polgármester brüsszeli útja után rendkí-
vüli közgyűlést hívott össze, ahol a testület szavazott 
arról, hogy a város közvetlenül az unióhoz nyújtson be 
pályázatot. A forrásból pozitív elbírálás esetén új kultu-
rális centrum épülhetne a Felső utcában.  n 3. oldal

Új helyzet a Fácán közben

Rendeződhetnek a Fácán közi lakótelep tulajdonviszonyai; 
az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely 
rendelkezik az állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról – hangzott el Aradszki And-
rás és Simó Károly sajtótájékoztatóján.  n 6. oldal

A második évtized kezdetén

Ha december, akkor az Érdi Művésztelep beszámolókiál-
lítása az Érdi Városi Galériában, amelyet egyfelől a bőség 
zavara jellemez, másrészt a magasra emelt esztétikai és 
szellemi mérce szülte változatosság, ami végül harmoni-
kus összecsengéssel hat a szemlélőre.  n 8. 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

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

A polgármester fogadóórája
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 10–12 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A képviselők fogadóórája

1. vk. ANTUNOVITS ANTAL  
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-259-2555
E-mail: antunovits@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

2. vk. SIMÓ KÁROLY  
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-564-4276
E-mail: simo.karoly@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

3. vk. LENGYEL PÉTER  
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3845
E-mail: lengyel.peter@erd.hu
Minden hónap első és harmadik hétfőjén 
17–19 óra közt telefonon vagy e-mailen 
történő egyeztetés szerint.

4. vk. BALLA IMRE  
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3865
E-mail: balla.imre@erd.hu
Minden szerdán 18–20 óra között, telefonon 
vagy e-mailen történő egyeztetés szerint.

5. vk. GREGUS LÁSZLÓ  
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-479-3839
E-mail: gregus.laszlo@erd.hu
Minden hétfő 15–18 óráig, előzetes 
bejelentkezés alapján.

6. vk. SZŰCS GÁBOR  
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-23-522-313
E-mail: szucs.gabor@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes 
bejelentkezés alapján.

7. vk. TETLÁK ÖRS  
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-23-522-313
E-mail: tetlak.ors@erd.hu
Minden hétfőn 16–18 óráig, előzetes 
bejelentkezés alapján.

8. vk. ANDRASEK MÓNIKA  
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-477-5118
E-mail: andrasek.monika@erd.hu
Hétfőtől péntekig telefonon vagy e-mailen 
egyeztetett időpontban és helyszínen.

9. vk. DR. ASZTALOS ÉVA  
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-70-312-7184
E-mail: drasztaloseva@gmail.com
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17–19 óráig.

10. vk. CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT 
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-986-8808
E-mail: cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonos, e-mailes egyeztetés szerint 
mindennap.

11. vk. CSÉPÁN ISTVÁN  
(SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-971-8151
E-mail: csepanistvan@gmail.com
Telefonos egyeztetés alapján.

12. vk. GÁL ALEX (SZÖVETSÉG ÉRDÉRT)
Tel: 06-30-251-1650
E-mail: gal.alex@erd.hu
Előzetes egyeztetés alapján  
hétfőtől péntekig.

DR. BÁCS ISTVÁN  
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4620
E-mail: bacs.istvan@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-569-9243
E-mail: attila.demjen@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

FÜLÖP SÁNDORNÉ  
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-20-513-7218
E-mail: fulop.sandorne@erdifidesz.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

T. MÉSZÁROS ANDRÁS  
(FIDESZ–KDNP–ÖSSZEFOGÁS)
Tel: 06-30-579-4494
E-mail: t.meszaros.andras@erd.hu
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

TEKAUER NORBERT (V.É.D.)
Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő  
egyeztetés szerint.

Az alpolgármesterek fogadóórája

SZŰCS GÁBOR
Minden hétfőn 16–18 óráig.
Előzetes bejelentkezés  
a 06-23-522-313-as telefon-
számon.

TETLÁK ÖRS
Minden hétfőn 16–18 óráig.
Előzetes bejelentkezés  
a 06-23-522-313-as telefon-
számon.

A diákpolgármester fogadóórája
HÜSE NIKOLETT,  
Ifjúsági Önkormányzat
E-mail: ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu
Előzetes egyeztetés alapján.



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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Új kulturális centrumra pályázik Érd
Csőzik László polgármester brüsszeli útja után rendkí-
vüli közgyűlést hívott össze, ahol egy európai uniós pá-
lyázati lehetőségre hívta fel a képviselők figyelmét. A 
testület szavazott arról, hogy a város közvetlenül az 
unió hoz nyújthasson be pályázatot kulturális innováció 
témakörében, a pályázati forrásból – pozitív elbírálás 
esetén – új kulturális centrum, modern művelődési köz-
pont épülhetne a Felső utcában.

Rendkívüli közgyűlésen 
szavazta meg a képviselő-tes-
tület egy európai uniós pályá-
zat benyújtását, kulturális 
innováció témájában. Az uni-
ós alapban a korábbi költség-
vetésből bennmaradt vala-
mennyi pénz. Erre a meglévő 
forrásra nyílt meg egy lehető-
ség, amelyre közvetlenül pá-
lyázhatnak az ötvenezernél 
magasabb lélekszámú váro-
sok önkormányzatai, így Érd 
is – tudtuk meg Csőzik László 
polgármestertől.

– Rövid előkészítést köve-
tően döntöttünk arról, hogy 
a jelenlegi művelődési köz-
pont helyett egy másik, mo-
dern kulturális centrumot 
építenénk a Felső utca 9. 
szám alatti régi önkormány-
zati ingatlanon. Hozzávető-
legesen 1,5 milliárd forint-
nak megfelelő euróösszeget 
irányoztunk elő, a cél pedig 
az, hogy egy új, innovatív 
funkciókkal ellátott kulturá-
lis központja legyen Érdnek 
– fogalmazott Csőzik László, 
aki lapunknak arról is be-
számolt, hogy győztes pályá-
zat esetén új színházterem-
mel, mélygarázsos parkoló-
val látnák el a komplexumot.

Mint kiemelte, sokan pá-
lyáznak az Európai Unió ösz-
szes tagállamából erre az 
alapra, de vannak esélyei 

Érdnek. 2020 márciusában 
derül ki, hogy továbbjut-e a 
város a következő fordulóra, 
ahol már részletes terveket 
kell benyújtani. Később kö-
rülbelül 450 millió forint ön-
erőt kell biztosítania a vá-
rosnak, ám ezt nem csupán 
készpénzben teheti meg, ha-
nem egyebek között az in-
gatlan értéke is csökkenthe-
ti ennek mértékét. A város-
vezetés – győztes pályázat 
esetén – törekszik arra, 
hogy minél alacsonyabb 
pénzösszeget kelljen önerő-
ként teljesíteni. 2020-ban ki-
vitelezésre még nem kerül-
het sor, győztes pályázat 
esetén a beruházás 2021-ben 
indulhat el, addig a régi mű-
velődési központ üzemelne.

Csőzik László lapunknak 
arról is beszélt, hogy brüsz-
szeli útja során megtudta, a 
következő uniós ciklusban 
még több forrás nyílhat meg 
hasonló pályáztatásra. A 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy Érd ki fogja használni 
az adódó lehetőségeket.

– A mostani pályázat célja 
a kulturális innováció. Bu-
dapest közelségében itt van 
egy nagyváros, amelynek 
lakói a kultúrát döntően a 
fővárosban fogyasztják, nem 
helyben. Szeretnénk a helyi 
szolgáltatásokat és intéz-

ményrendszert úgy helyzet-
be hozni, hogy itthon ma-
rasztalja az érdieket. Ha 
nyerünk, itt egy multifunkci-
ós, alkotóműhelyeket, kiállí-
tótereket, színháztermet fel-
vonultató épületegyüttes ké-
szülhet, amire régóta vágy-
nak az érdiek – hangsúlyoz-
ta a polgármester. Hozzátet-
te: a művelődési központ 
munkatársaitól kértek segít-

séget arra, hogy határozzák 
meg, milyen funkciókat kell 
ellátnia egy ilyen kulturális 
központnak, milyen modern 
eszközökkel tudják megszó-
lítani az érdieket.

Az Érdi Fidesz–KDNP–Ösz-
szefogás pártszövetség képvi-
selői is megszavazták az elő-
terjesztést, hogy éljen a város 
a pályázati lehetőséggel.

– Az európai uniós pályá-
zatok egy részét képezik 

azoknak az elérhető pályá-
zatoknak, amiket Érd város 
önkormányzata megkaphat. 
Örömmel fogadtuk, hogy 
azok a célok, amiket akár a 
korábbi ciklusokban mi is 
megfogalmaztunk, azok el-
kezdenek elindulni és meg-
valósulni. Az egyik ilyen cé-
lunk az volt, hogy legyen a 
városközpontban egy kultu-
rális-igazgatási központ, és 

az, hogy ezzel a helyi erős 
közösség is kialakulhat, az 
külön öröm. Éppen ezért a 
pályázat benyújtását frakci-
ónk is támogatta – hangsú-
lyozta Simó Károly, az érdi 
Fidesz–KDNP–Összefogás 
pártszövetség frakcióveze-
tője.

Simó Károly feltett né-
hány kérdést a közgyűlésen 
a finanszírozással, az ön-
erővel kapcsolatban, illetve 

arra is felhívták a figyelmet, 
hogy a következő évekre mi-
lyen kötelezettségekkel jár, 
ha sikeres lesz a benyújtott 
pályázat. 

– Minden egyes pályázat 
és fejlesztés az érdiek igé-
nyeit kell hogy szolgálja és 
ha megnézzük, mit szeretné-
nek, akkor érdemes azt is 
végiggondolni, hogy miért 
pont ez a cél jött. Nagyon fon-

tos, hogy a vá-
rosban legyen 
eg y megfelelő 
kulturális léte-
sítmény, de az is 
egy fontos célki-
tűzés, hogy a le-
vegő minősége 
javuljon, por-
mentesítsük az 
utakat, a parko-
lási gondokat 
megoldjuk. Ezek 
is fontos célok le-
hettek volna a 
pályázatban, va-
lamint a 80 km 
ivóvízhálózat fel-
újítása is, ami az 
utak megépülé-
sének egyik fel-
tétele – tette hoz-
zá a frakcióveze-

tő, ám mint hangsúlyozta, 
támogatták a szándéknyi-
latkozat beadását. 

A testület egy olyan hatá-
rozatot fogadott el, hogy tö-
rekedjen a város az önkor-
mányzati tulajdonban álló 
ingatlant felhasználni, hogy 
minél kevesebb pénzbeli ön-
erőt kelljen biztosítania, ha 
a pályázat pozitív elbírásál-
ban részesül.

QQ győri

A testület egyhangúlag megszavazta a pályázat benyújtását  (Fotó: Gy. L.)
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A Szuperinfo laphálózat tagja

Az egész életünk egy advent
Ráckeve káplánjaként kezdte, majd rövid ideig Duna-
újvárosban teljesített szolgálatot, mígnem Lajosko-
máromban egy évig plébánoshelyettes, később pedig 
több éven keresztül az egyházközség plébánosa lett. 
Öt évvel ezelőtt szülővárosában vette át az Érd-Tuscu-
lanum és Érd-Óváros plébániájának vezetését. Mojzer 
György atyával a karácsonyi várakozás időszakában 
beszélgettünk. 

n  Bálint Edit

– Miként fogadta, hogy a 
megyéspüspök – kisebb kité-
rők után – végül a szülőváro-
sába helyezte papi szolgá-
latra?

– Mondanom sem kell, 
hogy nagyon megörültem a 
lehetőségnek, hiszen – bár 
Budapesten születtem – Ér-
den nevelkedtem, itt kezd-
tem a tanulmányaimat, a 
Tusculanumi – akkoriban 
még Ötös, ma Gárdonyi 
Géza – iskola tanulójaként 
fejeztem be az általános is-
kolát. Ráadásul épp ebbe a 
templomba jártam a szent-
misékre ministrálni, így 
sok szép, gyermekkori em-
lék is fűz engem a város 
ezen környékéhez. Ezzel 
együtt az érd-óvárosi plé-
bánia vezetése is hozzám 
tartozik, amit ugyancsak 
örömmel ellátok. 

– Áldás-e, hogy ennyire 
közel van az egykori iskolája?

– Hogyne, hiszen a mi 
hitoktatóink tanítják a hit-
tant a Gárdonyi iskola ta-
nulóinak, akik közül sokan 
jelen vannak a vasárnapi 
szentmiséken, így a fiatalo-
kat is egyre inkább meg 
tudjuk szólítani az evangé-
liummal. Azt nem állíta-
nám, hogy tömeges a rész-
vételük, hiszen a technikai 
fejlődés igencsak „beszip-
pantja” a mai gyermekeket, 
nem könnyű elvonni a fi-
gyelmüket a virtuális vi-
lágtól, de a hitoktatás és a 
szülők jó példája többé-ke-
vésbé ráirányítja a fiatalok 
figyelmét is arra, hogy a 
lelkiekkel is kell és érde-
mes foglalkozni, ezért fon-
tos lépés az életükben, 
hogy Krisztus követőjévé 
váljanak. 

– Ön mikor döntött a lel-
kipásztori hivatás mellett?

– Valójában 1995-ben szü-
letett meg bennem a gondo-
lat, hogy nekem a papi hiva-
tást kell választanom, hiszen 
korábban is sokat foglalkoz-
tatott, közel állt hozzám a 
hitélet. Mint említettem, már 
gyermekkoromban is mindig 
az oltár körül szorgoskod-
tam, örömmel és büszkén 
ministráltam a szentmisé-
ken. Nagy érdeklődéssel fi-
gyeltem az atyák liturgiáját, 
szívesen hallgattam a prédi-
kációkat és nagyon tetszett 
az oltárszolgálat, így amikor 
pályaválasztás elé kerültem, 
végleg megfogalmazódott 
bennem az elhatározás, 
megértettem, hogy Isten a 
lelkipásztori szolgálatot 
szánta nekem. 

– Milyen idős volt ekkor?

– Épp elkezdtem a székes-
fehérvári Ciszterci Szent Ist-
ván Gimnáziumban a tanul-
mányaimat a dolgozók esti 
tagozatán. Az érettségi bizo-
nyítvány megszerzését köve-
tően, 2000-ben pedig jelent-
keztem a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Hivatalban 
és a felvételemet kértem a 
kispapok közösségébe. 

– Egyébként milyen volt a 
gyermekkora?

– Semmiben sem különb, 
mint a többi gyermeké. Jó-
kedvű srác voltam, szeret-
tem a mókát, voltak baráta-
im, akikkel együtt játszot-
tam, sokat viccelődtünk, 
ugrattuk egymást, amikor 
együtt töltöttük az iskola 
után a délutánokat. Azt hi-
szem, semmiben sem voltam 
más, mint a kortársaim, ki-
véve talán azt, hogy gyak-
rabban forgattam a Bibliát, 
meg szívesen és hitre éhe-
sen jártam el a szentmisék-
re, ahol ministránsként 
örömmel szolgáltam az 
atyát. Mindennél fontosabb 
volt számomra, hogy odafi-

gyeljek a lelki dolgokra, 
soha ki nem hagytam volna 
a vasárnapi oltárszolgála-
tot, a rendszeres imádságot, 
ami hozzám tartozott és 
meghatározta a gyermekko-
romat, annál is inkább, mert 
ebben a szüleim is jó példá-
val jártak elöl és örülök, 
hogy ezt, Isten kegyelméből, 
immár a hivatásom által to-
vább vihetem. 

– Ezek szerint a szülei is 
egyetértettek a döntésével?

– Sajnos, akkor már csak 
édesapámmal tudtam meg-
osztani az elhatározásomat, 
mert az édesanyám már nem 
élt, 34 éve nincs közöttünk. 
Nincs testvérem sem, így 
csak édesapámmal közöl-
hettem a hírt, hogy a fiából 
pap lesz. Ő pedig teljes mell-
szélességgel támogatta a 
döntésemet, nagyon örült a 
választásomnak, hiszen 
hívő ember lévén mindig so-
kat imádkozott, így büszke-
séggel töltötte el, hogy a 
gyermeke a papi hivatásnak 
szenteli az életét. 2007-ben 
szenteltek áldozópappá a 
székesfehérvári baziliká-
ban. Ezután káplánként 
Ráckevére kerültem, majd 
Dunaújvárosba, ahol csupán 

rövid időt töltöttem, mert La-
joskomáromba irányítottak, 
ahol öt települést bíztak 
rám. Első hónapokban plé-
bánoshelyettesként láttam el 
a feladataimat, majd miután 
elhunyt az ottani plébános, a 
megyéspüspök atya kineve-
zett plébánosnak. Öt és fél év 
után pedig visszatérhettem 
Érdre, ahol immár ötödik 
éve vagyok plébános. 

– Mit tartott fontosnak, 
amikor átvette a két plébá-
niahivatal vezetését?

– Egészen más körülmé-
nyek vártak, mint amit La-
joskomáromban és környé-
kének kisebb településein 
tapasztaltam. Noha a szülő-
városomról van szó, amit 
gyermekkorom óta ismer-
tem, a visszatérésemkor be 
kellett látnom, hogy sokat 
változott. Immár egy pörgő, 
nyüzsgő településen talál-
tam magam és ez a körül-
mény egészen más kihívá-
sok, új feladatok elé állított, 
mint a korábbi, jóval kisebb 
egyházközségek. A papi 
szolgálatomban természete-
sen fontosnak tartom a 
szentmisék bemutatását és a 
szentségek, szentelmények 
kiszolgáltatását, valamint 

minden másban igyekszem 
megfelelni mindannak, amit 
a lelkipásztori hivatás mind-
két plébánián megkövetel 
tőlem. 

– A sok feladat zsúfolttá 
teszi a napjait, ez abból is ki-
derült számomra, hogy a be-
szélgetésünk időpontját sem 
volt könnyű egyeztetni.

– Igen, bármilyen furcsa, 
a papi hivatásban is bőven 
van „pörgés”, különösen 
egy ekkora és ennyire 
nyüzsgő egyházközségben, 
mint a miénk. Persze, meg-
felelő időbeosztással meg 
lehet oldani, hogy minden 
fontos feladat beleférjen a 
napba. Ugyanakkor lénye-
gesnek tartom, hogy a lelki-
pásztor jól ismerje a nyáját 
és igazi atyja legyen, így 
időt kell szánnom a hívek-
kel való találkozásokra is. 
Ráadásul nem tehetek kü-
lönbséget a két plébánia kö-
zött sem, mindkettőt egy és 
ugyanazzal a szívvel kell 
vezetni, mindkettő teljes 
embert és szolgálatot köve-
tel meg tőlem, ezért nagyon 
oda kell figyelnem, hogy 
mindenhol jelen legyek, 
ahová feladat szólít vagy 
szükség van rám.

„Legyünk hát jobbak és higgyünk rendületlen, ne csak így decemberben”  (Fotó: B. E.)
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– Mivel Érden nőtt fel, 
biztosan sok embert ismert, 
de azóta is folyamatosan 
növekszik a város lakossá-
ga. Keresik-e a kapcsolatot 
az egyházzal az újonnan 
érkezők?

– Gyakran látok új arco-
kat a templomban és ennek 
nagyon örülök, mint aho-
gyan a régi ismerősöknek 
is. Örömmel tölt el, ha új 
családok érkeznek, ame-
lyek keresik az egyházunk-
kal a kapcsolatot és szíve-
sen vesznek részt a szent-
miséken, igénylik a szent-
ségekben való részesülést 
mint például a keresztség, 
áldozás, házasság és a töb-
bi. Természetesen szívesen 
segítünk nekik, hogy minél 
előbb sikerüljön beillesz-
kedniük, hiszen mi is azt 
szeretnénk, hogy az egy-
házban is igazi otthonra 
leljenek. 

– Mindkét templom, az 
érd-tusculanumi és az érd-
óvárosi is egyik fontos állo-
mása az Élő rózsafüzér za-
rándoklat Érd körül rendez-
vénynek. Milyen szervezés-
sel jár ez? 

– Szívesen készülünk rá 
és valóban igen fontos állo-
másai vagyunk a zarán-
doklatnak. Az imádság, az 
elmélkedés színhelyét 
nyújtja templomunk, de itt a 
tusculanumi plébánián 
még egy jóízű ebéddel is 
megvendégeljük a résztve-
vőket, ügyelve arra, hogy 
kiadós, laktató étellel vár-
juk őket, amit jómagam 
szoktam elkészíteni. Ta-
valy paprikás krumplit főz-

tem, amit friss kenyérrel, 
savanyúsággal kínáltunk. 
Láthatóan jól is esik a za-
rándokoknak a szeretettel 
kínált, tányérnyi meleg 
étel, hiszen októberben már 
hűvösebbre szokott fordul-
ni az időjárás, így Parkvá-
rosból érkezve erőt kell 
gyűjteniük a még előttük 
álló kilométerekhez és az 
út befejezéséhez.

– Ezek szerint főzni is szeret?

– Igen, gyakran előfor-
dul, hogy magam készítem 
el az ebédemet, persze, 
csak ha van rá időm. Ám 
amikor nagyon elfoglalt va-
gyok, Magdi „anyu” – akit 
sokan így szólítanak és 
tisztelnek itt a plébánián, 
mert ő az, aki nagyon sokat 
segít abban, hogy mara-
déktalanul elláthassam a 
papi szolgálatomat – átvál-
lalja a főzést, takarítást, 
vasalást és egyéb sürgős és 
fontos házimunkát. Ő min-
dig ügyel arra, hogy min-
den idejében elkészüljön. 
Ilyenkor hálás vagyok 
Magdi anyunak, hogy leve-
szi rólam ezeket a terheket, 
de alkalomadtán, ha az 
időm, a beosztásom engedi, 
magam is szívesen odaál-
lok a tűzhelyhez, hogy ebé-
det készítsek magamnak. 
A főzési tudásomat otthon-
ról hoztam, édesanyám 
mellett sok mindent megta-
nultam, de a korai halála 
miatt csak ketten marad-
tunk édesapámmal, így a 
házimunkából is alaposan 
ki kellett venni a részemet. 
Édesapámmal mindenben 
segítettük egymást, ahogy 
tudtuk.

– Soha nem bánta meg, 
hogy a papi hivatást válasz-
totta?

– Soha. Mindig, minden-
nap ott él a szívemben a hála 
és nem győzök köszönetet 
mondani a Jóistennek, ami-
ért elhívott a lelkipásztori 
szolgálatra. Ezzel a végtelen 
hálával és alázattal kelek, 
így telik minden napom és 
így térek nyugovóra. Nem 
szűnök meg hálát adni Isten-
nek, hogy a munkámmal, a 
mindennapjaimmal, a teljes 
valómmal őt szolgálhatom. 

– Pedig, amint szó is volt 
róla, sok feladattal és nehéz-
séggel is jár...

– Igen, éppúgy, ahogyan 
bármelyik más hivatás! Eb-
ben is jócskán találkozom 
nehézséggel, de az én szí-
vemben mégis öröm és hála 
lakozik, amiért Isten kivá-
lasztott erre a szolgálatra és 
a problémák megoldásában 
is mindig idejében megérke-
zik a segítség.   

– Advent, a várakozás 
időszakában beszélgetünk. 
Miként élik meg ezeket a na-
pokat, hogyan készülnek a 
karácsonyra?

– Egyházunknak egy igen 
kedves hagyománya, hogy az 
adventi időben rorate szent-
misét tartunk, amely kora 
reggel, hat órakor kezdődik, 
kifejezésre juttatva, hogy a 
lustaság édes, puha párnájá-
ról felkelvén, a lelkünkre, a 
lelki dolgokra irányítsuk a 
figyelmünket. Ezáltal mind-
járt Istennel kezdhetjük a na-
punkat, mert az Úr Jézussal 

találkozunk a szentmise ál-
dozatában, s mire véget ér, 
kint is épp pirkad. A rorate 
szentmise segítségével úgy 
indulhat a nap, hogy elsőként 
Krisztussal találkozunk, aki 
az igazi fényt hozza el szá-
munkra az élet sötét útvesz-
tőjében. Bár sötétben érkez-
tünk a templomba, de a Jé-
zussal való találkozás meg-
tölti a szívünket áldással, 
örömmel és a templomból ki-
lépve már világosságban já-
runk, ahogyan a napfelkelte 
is bevilágítja a kora reggelt. 
Ezt igyekezünk kibontani és 
minél gyakrabban megélni a 
várakozás napjaiban, hiszen 
fontos több figyelmet fordíta-
nunk a lelki életünkre, mert a 
Jóistennel való találkozás fo-
lyamatosan csiszolja, fino-
mítja a lelkünket, így nap nap 
után egyre többet sikerül le-
faragni a rosszra hajló ter-
mészetünkből. Ezáltal a tü-
relmetlenséget, az önzést, a 
meg nem bocsátást és sok 
minden mást le tudjuk csen-
desíteni a lelkünkben. Per-
sze, mindezt nem csak ilyen-
kor, advent idejében kellene 
gyakorolni, hanem az élet 
minden napján, hiszen az 
egész életünk egy advent, 
egy nagy várakozás. Még fon-
tosabb, hogy életünknek min-
den eseményében megismer-
jük azt a Jézust, akit köve-
tünk, akit a szívünkben hor-
dozunk és őt, ezt a Jézust kell 
továbbadnunk mindenkinek, 
egyetértve a versben foglal-
takkal: „Legyünk hát jobbak 
és higgyünk rendületlen, ne 
csak így decemberben”.

– Önnek személy szerint 
mit jelent a karácsony és ho-
gyan készül rá?

– Nekem mindig nagyon 
sokat jelentett a kará-
csony, nemcsak gyermek-
koromban, hanem most, 
papként is, mert mindig 
mélyen megérint – mint 
ahogy most is, karácsony-
ra készülve köszöntjük 
egymást – az a tudat, hogy 
milyen sok embernek ad-
hattam Jézust! Sokat je-
lent számomra a szentmi-
sékre való felkészülés, 
örülök, hogy lehetőségem 
nyílik arra, hogy a saját 
gondolataimat, érzéseimet 
is megoszthatom, odatehe-
tem az oltárra. Nagy bol-
dogság tölt el, hogy az ad-
venti időszakban együtt 
készülhetek a híveimmel. 
Nem vágyom különleges 
dolgokra, nem várok aján-
dékokat, hiszen a csalá-
domban évtizedek óta 
nincs lehetőség arra, hogy 
együtt legyünk, ezért ne-
kem a legnagyobb ajándék 
az, hogy itt az egyházban 
vagyunk egymásnak és 
segíthetünk, amiben csak 
tudunk. Az advent lényege, 
hogy a Jézussal való talál-
kozásra készít fel, Jézus 
megtestesülésére, s nekem 
az a feladatom, hogy ennek 
a szép ünnepnek a lelki 
megtapasztalásához se-
gítsem hozzá az embere-
ket. Nekem ez az igazi ka-
rácsonyi ajándék! Mert a 
meghitt hangulat, a feldí-
szített fenyő és az ajándé-
kozás mellett sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, 
hogy valójában miért, KI-
ÉRT van ez a szép ünnep! 
Olyan ajándék elfogadásá-
ra kell felkészülnünk, ami 
nincs becsomagolva. A 
Megváltó eljövetelére. 
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Új programok  
időseknek
Jövőre folytatódik a Szenior Akadémia, és új programo-
kat is tervez az Idősügyi Tanács – hangzott el a testület 
idei utolsó ülésén.

Az Idősügyi Tanács de-
cember 10-ei utolsó tanács-
kozásán elfogadta a 2020-as 
munkatervét és a jövő évi 
költségvetés tervezetét. A 
grémium új elnöke, Szűcs 
Gábor alpolgármester el-
mondta, hogy a tervezet sze-
rint a korábbi négymillió fo-
rint helyett ötmillióval gaz-
dálkodhatnak majd. A terve-
zetet a jövő évi költségvetés 
elfogadásakor hagyhatja 
jóvá Érd képviselő-testülete.

A tanács jövő esztendei 
munkatervébe új program-
elemek is bekerültek: egyik 

ilyen a helytörténeti séta. Az 
időseket képzett idegenveze-
tő kalauzolná végig Érd ne-
vezetességein, helytörténeti 
emlékein. A másik új prog-
ram az idősek informatikai 
oktatása lenne; mint Szűcs 
Gábor elmondta, ennek lehe-
tőségét még meg kell vizs-
gálniuk, hiszen szükségük 
van eszközrendszerre, okta-
tókra és helyiségekre is. 

– Utánajárunk, hogy akár 
az Ifjúsági Önkormányzat-
tal, akár az Érdi Tankerület-
tel együttműködve van-e 
arra lehetőség, hogy minél 
szélesebb körben tudjunk in-
formatikai oktatást nyújtani 
az idősek számára – tette 
hozzá. 

Az ülésen döntöttek arról 
is, hogy a Szenior Akadémia 
következő szemeszterében a 
Milton Friedman Egyetem 
által javasolt nyolc előadás-
ból az alábbi négyet hozzák 
el Érdre 2020. első félévében; 
dr. Jászberényi József: Bú-
suló nagymamák, szomorú 

nagypapák? Avagy félelme-
ink legyőzése idős korban; 
dr. Jászberényi József: Pár-
kapcsolati problémák és ma-
gányfeldolgozás idős kor-
ban; dr. Kovács György: 
Játszmák a családban; dr. 
Jászberényi József: Életkor-
hosszabbítás vagy életminő-
ség-javítás? Gerontológiai 
dilemmák. 

Az ülésen elhangzott az is, 
hogy szeretnék bővíteni az 
Idősügyi Tanácsot, több 
résztvevőt bevonva a mun-
kába; az egyházak és a 
nyugdíjasklubok nagyobb 

szerephez jutnának. Mint 
Szűcs Gábor elmondta, első 
körben fel kell mérniük, 
hogy van-e szándék az egy-
házak részéről, hogy részt 
vegyenek a tanács munkájá-
ban, illetve azt is, hogy akik 
jelen pillanatban résztvevői 
a tanácsnak, élnek-e majd a 
delegálás lehetőségével. A 
szerkezetet, a működést át-
alakítani nem kívánják.

Az ülésen elhangzott az is, 
hogy a város időseinek szük-
ségük volna egy nyugdíjas-
házra. Szűcs Gábor erre úgy 
reagált: nem egy intézmény-
re, hanem településrészen-
ként több közösségi házra 
lenne szükség, ahol az idős-
klubok is helyet kapnának.

– Jelen pillanatban a város 
nem jó anyagi helyzetben 
van. Az új városvezetés min-
dent megtesz azért, hogy 
több forrás jusson a kultúrá-
ra, az idős- és szociális 
ügyekre, fejlesztésekre is – 
zárta szavait.

QQ Á. K.

Rendeződhet a Fácán közi 
lakótelep helyzete
Hosszú évtizedek után rendeződhetnek a Fácán közi 
lakótelep tulajdonviszonyai; az Országgyűlés múlt 
kedden elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely ren-
delkezik az állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról – hangzott el dr. Aradsz-
ki András országgyűlési képviselő és Simó Károly, az 
Érdi Fidesz szóvivője közös csütörtöki sajtótájékozta-
tóján.

Simó Károly, a Fidesz 
szóvivője az érintett vá-
lasztókerület önkormány-
zati képviselőjeként több 
éve foglalkozik már a Fá-
cán közi lakótelep problé-
máival. Mint elmondta, a 
telepen négylakásos szö-
vetkezeti házakat húztak 
fel, ahol 84 lakás található, 
amelyek az ott élők tulajdo-
nában vannak, ám a közel 
háromhektáros tömbtelek, 
illetve az itt kialakított bel-
ső közlekedési utak (Stig-
lic, Sirály, Seregély, Sárga-
rigó) 2018 júliusáig a tele-
pet építtető Fővárosi 2. 
számú Építőipari Vállalat 
tulajdonában voltak – en-
nek oka egy tévedés a föld-
hivatali nyilvántartásban 
–, amely évtizedekkel ez-
előtt jogutód nélkül meg-
szűnt.

Simó Károly elmondta: 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő és T. Mé-
száros András korábbi pol-
gármester aktív támogatá-
sával lépéseket tettek an-
nak érdekében, hogy a jogi 
helyzetet rendezni tudják. 
Simó Károly több lakossági 
fórumot is tartott a lakóte-
lepen, és folyamatosan 
egyeztetett velük arról, mi-
lyen lépések szükségesek 
az állam, a lakók és az ön-
kormányzat részéről ah-
hoz, hogy a kérdés rende-
ződjön.

2018. első fél évében a 
megszűnt állami vállalat 
jogutódjaként a Magyar 
Államot jegyezték be tulaj-
donosként; a tulajdonosi 
jogokat a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. gyako-
rolja. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő elő-
terjesztésére a nemzeti 
vagyonról szóló törvény 
kedden elfogadott módosí-
tása értelmében az állam 
ingyenesen Érd önkor-
mányzata tulajdonába 
adja ezt a területet, azzal a 
kötelezettséggel, hogy az 
önkormányzat az érintett 
lakók részére telekalakí-
tás után ingyenesen to-

vábbadja az általuk hasz-
nált részeket.

Ez azért nagyon fontos, 
mert – mint az eljárás so-
rán kiderült – a kérdéses 
tömbtelek tulajdonjogát a 
lakótelepet építtető szövet-
kezet az akkori városi ta-
nácstól valószínűleg meg-
szerezte annak idején, így 
a lakóházakhoz tartozó 
kertek tulajdonjoga vélhe-
tően a lakások tulajdonosa-
it illeti meg, csak épp az 
akkori ingatlan-nyilván-
tartási hiányosságok miatt 
ez nem került átvezetésre. 
Ha az önkormányzat tulaj-
donába kerül a terület és a 
tömbtelek megosztása so-
rán kiszabályozza az utcá-
kat és a közös használatú 
tereket, az ingatlantulajdo-
nosok által közel negyven 
éve sajátjukként birtokolt 
és használt ingatlanrésze-
ket az önkormányzat térí-
tés nélkül át tudja adni szá-
mukra – hangsúlyozta 
Simó Károly.

Dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő a 
sajtótájékoztatón úgy fo-
galmazott: reméli, a megol-
dás kulcsát le tudták tenni 
az asztalra.

– Idén tavasszal merült 
fel annak lehetősége, hogy 
egy huszárvágással, a la-
kókat anyagilag nem terhe-
lő módon rendezni tudjuk 
végre azt a problémát, hogy 
magántulajdonú ingatla-
nok állami tulajdonú telken 
helyezkednek el. Tárgyal-
tunk a Nemzeti Vagyonke-
zelővel; a sikerhez az is kel-
lett, hogy bírjuk a nemzeti 
vagyonért felelős tárca nél-
küli miniszter támogatá-
sát. A tárgyalásokon kide-
rült: a legegyszerűbb, ha 
egy törvénymódosítással 
az önkormányzat átveszi 
az állami tulajdonú ingat-
lant, így saját hatáskörben 
át tudja adni a telkeket a 
lakások tulajdonosainak – 
mondta Aradszki András, 
hangsúlyozva: a módosító 
javaslat elfogadásának kö-
szönhetően megnyílhat a 

lehetősége az igazságos és 
végleges vagyonrendezés-
nek.

Aradszki András megje-
gyezte: ez az eset is azt mu-
tatja, hogy csak úgy lehet 
előrelépni, ha az önkor-
mányzat és az országgyű-
lési képviselő együttműkö-
dik. Mint mondta, a válasz-
tás óta eltelt hatvan napban 
még nem sikerült szemé-
lyes megbeszélést folytat-
nia Csőzik László polgár-
mesterrel, de bízik benne, 
hogy a száz nap letelte előtt 
sikerül ezt megejteniük, és 
azokban a programokban, 
amelyek folytatása Érd 
minden lakosának érdekét 
szolgálja, előre tudnak lép-
ni. Aradszki András arra is 
utalt, hogy tudomása sze-
rint bizonyos beruházások 
közbeszerzései nem halad-
nak.

– Remélem, a Modern Vá-
rosok programja folytatód-
ni fog, de ez úgy nehezen 
fog menni, ha a pályázati 
kiírások késlekednek és 
nincs lehetőség arra, hogy 
a megkezdett folyamatokat 
folytatni tudjuk – fogalma-
zott.

A Fácán közi lakótelepre 
visszatérve Aradszki And-
rás megjegyezte, hogy a 
tulajdonviszonyok rende-
zésénél a városnak lesznek 
költségei, így a jövő évi költ-
ségvetés elfogadásánál ezt 
is figyelembe kell majd ven-
ni. Mint Simó Károly kérdé-
sünkre elmondta, a lakók-
nak legfeljebb minimális, 
tízezer forint körüli kiadá-
saik lehetnek – az átírási 
költség –, de javasolni fog-
ják, hogy ezt is vállalja át 
az önkormányzat.

– A közgyűlés tavaly de-
cemberben elfogadta azt a 
javaslatomat, hogy állít-
sunk be egy nyolcmillió fo-
rintos keretösszeget a költ-
ségvetésben az előkészítő 
munkálatok elvégzésére. A 
Fidesz-frakció a közgyűlés 
januári ülésére tervez be-
nyújtani egy javaslatot, 
hogy ezt az összeget ne 
vonja el a városvezetés, ha-
nem biztosítsa ezen felül 
azokat az összegeket is, 
amelyek a rendezéshez 
szükségesek – zárta szava-
it Simó Károly, aki úgy lát-
ja: ha a projekt rendben le-
zajlik, két év alatt le is zá-
rulhat. Q ÁdÁm K.

Szűcs Gábor alpolgármester (középen) elmondta, jövőre ötmillió 
forinttal gazdálkodhat az Idősügyi Tanács  (Fotó: Á. K.)
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Ünnepi ételosztások
A Szociális Gondozó Központ és az egyházak közös, 
vasárnaponkénti melegétel-osztása mellett több ha-
sonló akció is lesz Érden az ünnepek alatt, illetve ka-
rácsony előtt.

Kezdjük a sort a városi 
halászlékóstolóval, amit 
ebben az esztendőben de-
cember 21-én rendez az Érd 
és Környéke Horgászegye-
sület a Szepes Gyula Műve-
lődési Központ előtt. A ren-
dezvényre 13 órától várják 
az érdieket; ahogy azt már 
megszokhattuk, lesz bejgli 
a Pataki cukrászda és friss 
kenyér a Soós pékség jóvol-
tából, míg a forralt bort és a 
teát a Pincetulajdonosok 
Egyesülete biztosítja. A jó 
hangulatról a Tranzit zene-
kar gondoskodik.

December 23-án 12 órától 
tartja szintén hagyomá-
nyos karácsonyi szeretet-
vendégségét az Összefogás 
Egyesület az Alsó utca 
8–10. előtt; ez már a tizen-
harmadik alkalom lesz. 
Zsíros kenyérrel, 120 adag 
pörkölttel (mellé uborkával 
és kenyérrel) készülnek, 
forralt bort és teát is főz-
nek. Szaloncukrot és vár-
hatóan süteményt is oszta-
nak majd a vendégek között 

– tudtuk meg Antunovits 
Antal képviselőtől, aki el-
mondta azt is: ruhaosztást 
is szerveznek aznapra. Az 
ebédhez Kedu József 
(Tranzit) zenél majd, így 
igazi karácsonyi hangulat-
ban tölthetik a kora dél-
utánt a látogatók.

December 25-én, az is-
tentisztelet után, körülbelül 
11 órától osztanak majd 
ételt a Kálvin téri reformá-
tus templom kertjében, a 
gyülekezet szervezésében. 
Ennek a kezdeményezés-
nek is évtizedes hagyomá-
nya van már. Idén körülbe-
lül 70 adag gulyáslevessel 
készülnek; az akciót a Kati 
Mami Sütödéje kenyérrel, 
egy zöldséges pedig gyü-
mölccsel támogatja. A ven-
dégek nemcsak meleg ételt, 
hanem lelki támogatást, 
odafigyelést is kapnak, ami 
karácsonykor különösen 
jólesik azoknak, akik egye-
dül vagy nehéz körülmé-
nyek között töltik az ünne-
peket. n ÁdÁm K. 

Diákok a rászorulókért
Az Ifjúsági Önkormányzat 
100 ezer forintot fordított 
idén szaloncukor vásárlá-
sára, aminek nagy részét 
szétosztották a Mikulás 
segédei még a múlt héten a 
főtéren. A 10 kilónyi meg-
maradt édességet pedig 
felajánlották a Szociális 
Gondozó Központnak, 
hogy az ossza szét a rászo-
rulók között.

Hüse Nikolett diákpolgár-
mester lapunknak elmondta, 
diákként is kötelességüknek 
érzik, hogy minden tőlük tel-
hetőt megtegyenek a rászo-
rulók megsegítéséért, ezért 
természetesnek tartották, 
hogy a mikulásozás után 
megmaradt szaloncukrokat 
felajánlják a számukra.

– Mivel azoknak már mind 
adtunk, akik megfordultak 
december 7-én az adventi vá-
sáron, ugyanakkor még 
számtalan ember lehet, aki 
nehéz körülmények között él 
és örülne egy kis figyelmes-
ségnek, ezért kerestük meg 
a Szociális Gondozó Közpon-
tot, hiszen ők pontosan tud-
ják, hol jöhet jól ez a kis 
édesség – tette hozzá Har-

kai Márton sajtókapcsolato-
kért felelős referens.

A négydoboznyi zselés és 
kókuszos ízesítésű szalon-
cukrot nagy örömmel vette 
át Bertalan Ildikó, a Szoci-
ális Gondozó Központ intéz-
ményvezetője az Ifjúsági Ön-
kormányzat képviselőitől.

– Hihetetlenül jó érzés, 
hogy a gyerekek ennyire 
gondoskodóak, és megör-
vendeztetnek minket ezzel a 
figyelmességgel. A Szociális 
Gondozó Központnak szám-
talan olyan célcsoportja – 
beleértve idősebbeket, fiata-
labbakat és gyermekeket is 

– van, akik vélhetően nagyon 
fognak örülni ennek a kis 
ajándéknak – fejtette ki az 
intézményvezető, aki azt is 
elárulta, hogy a szaloncuk-
rokból fognak juttatni az if-
júsági irodába, az idősek 
otthonába, a hajléktalan-
szállóba és a családok átme-
neti otthonába is.

Bertalan Ildikó azt is hoz-
zátette, hogy szeretnének 
szorosabban együttműködni 
a továbbiakban az Ifjúsági 
Önkormányzattal, akik szin-
tén nyitottnak tűntek a kö-
zös munkára.

Qn JAN

Ell enzéki  
polgármesterek  
szövetsége
Érd is részt vett a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
tisztújítása utáni első ülésén, ami után a tíz ellenzéki pol-
gármester – köztük Csőzik László – szövetséget kötött. 
Mint mondta, az együttműködés lehetőségét keresik.

Érd a negyedik ciklusát 
kezdi a Megyei Jogú Városok 
Szövetségében, amelynek 
2006 óta tagja. A tisztújítást 
követően nemrég tartotta 
első ülését a szövetség, ahol 
konszenzussal fogadtak el 
minden egyes személyi ja-
vaslatot – tudtuk meg Csőzik 
László polgármestertől. 
Mint lapunknak beszámolt 
róla, a szövetség elnökének 
ismét Kaposvár polgármes-
terét, Szita Károlyt válasz-
tották meg, Érd pedig beke-
rült a VEKOP-program bi-
zottságába. Így tehát Érd 
felügyeli a Közép-Magyaror-
szágra kiterjedő uniós prog-
ramot a következő ciklus-
ban, de emellett bekerült a 
város a Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanácsba is. 

– Az első ülésen teljes volt 
az összhang a kormánypárti 
és ellenzéki politikusok kö-
zött, ami annak is köszönhe-
tő, hogy a 23 megyei jogú 
városból 10-ben ellenzéki 
polgármestert választottak 
maguknak az emberek, így 
kiegyenlítettek a viszonyok. 
Az ülésen egyeztetések foly-
tak, a személyi javaslatok 
sorra átmentek – hangsú-
lyozta lapunknak Csőzik 
László. 

Az ellenzéki polgármeste-
rek az ülést követően szövet-
séget kötöttek, amelynek 
kapcsán Csőzik László el-
mondta, hogy az egyeztetés 
lehetőségeit keresik.

– Ha kell, fellépünk az 
olyan kormányzati intézke-
dések ellen, amiről úgy gon-

doljuk, hogy szembe megy az 
önkormányzatok autonómiá-
jával, ami megkurtítja a be-
vételeiket vagy azok felhasz-
nálási lehetőségeit korlátoz-
za. A szövetségünk gyakor-
latilag erre vonatkozik, a 
megyeszékhelyek mellett öt 
olyan város is csatlakozott, 
amelyik ugyan nem megye-
székhely, de nagy a lakos-
ságszáma és el tudja látni a 
megyei funkciókat. A tíz pol-
gármester közül heten füg-
getlenek vagyunk, de van 
köztünk két jobbikos és egy 
MSZP-s polgármester is – 
emelte ki.

Kérdésünkre, miszerint mi 
lesz a gyakorlati haszna az 

újonnan alakult szövetség-
nek, Csőzik László elmondta, 
hogy törekednek az együtt-
működésre a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének többi 
tagjával is, hiszen a 23 várost 
egyaránt érintik a kormány 
által hozott döntések. 

– Ez az a szövetség, ahol 
lobbitevékenységet lehet ki-
fejteni a kormányzat felé, ez 
az érdekérvényesítés terepe. 
Nagyon örülök, hogy Érd fel-
került a politikai térképre, 
hogy jegyzik ezt a várost, a 
közéleti szereplőket. Szá-
munkra az a legfontosabb, 
hogy a fejlesztési pénzek to-
vábbra is jöjjenek a városba, 
ha lehet, akkor bővüljenek, 

és ezekből a fejlesztési cé-
lokból a lehető legtöbbet az 
út- és járdaépítésre tudjunk 
fordítani, hiszen az érdiek 
elsősorban ezt várják el tő-
lünk. Ha a szövetség ebben 
tud segíteni, akkor minden-
képpen jó – hangsúlyozta 
Csőzik László. Hozzátette: 
az ellenzéki polgármesterek 
szövetsége keményen ki fog 
állni az önkormányzatok ér-
dekei mellett. 

A polgármestertől azt is 
megtudtuk, hogy a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége 
jövő augusztus végén Érden 
tartja sportnapját, ahol poli-
tikai megbeszélésekre is sor 
kerül majd. n gyl

Az IFÖ segíthet közvetíteni a fiatal generáció szükségleteit, problémáit
 (Fotó: J.A.N.)

A tíz polgármester közül heten függetlenek, köztük Csőzik László (b), de van két jobbikos és egy MSZP-s is 
 (Fotó: Facebook/Csőzik László)



8 | 2019. december 18. |    kultúra

Jub ileumi tárlat zenével, irodalommal
25. alkalommal rendezte meg szokásos éves tárlatát a 
Poly-Art Alapítvány. A pénteki megnyitó ennek megfele-
lően ünnepélyes hangulatban zajlott a Szepes Gyula Mű-
velődési Központ kamaratermében, ahol a képzőművé-
szetet a zene és az irodalom nyelvén is éltették.

A kamarateremben hu-
szonnyolc alkotó idei művei-
vel ismerkedhetnek meg az 
ide ellátogatók. A tárlat iga-
zi kistérségi jelentőségű, 
hiszen akad kiállító Ercsi-
ből, Százhalombattáról, 
Tárnokról, Diósdról, sőt, 
Budapestről is. A gyűjte-
mény mind tematikáját, 
mind műfaját tekintve sok-
színű, bár ezúttal is a fest-
mények vannak többség-
ben, de akadnak kerámiák 

és kisplasztikák is szép 
számmal. A tájképek, csend-
életek, portrék mellett pe-
dig már helyet kapnak a 
nonfiguratív festmények is.

Takács Péter műgyűjtő 
arra tér ki beszédében, hogy 
a művészetnek nemcsak az a 
feladata, hogy a problémák-
ra hívja fel a figyelmet, de az 
is, hogy gyönyörködtessen, 
megnyugtasson, szépséget 
közvetítsen. A műgyűjtő biz-
tatta a képzőművészeket, 

szignózzák a képeiket, és 
megosztotta az egybegyűl-
tekkel azt a véleményét is, 
hogy szerinte művészi szín-
vonalban nincs nagy különb-
ség az itt látható műalkotá-
sok és az Érdi Galériában 
kiállítottak között.

A kiállítás megnyitóján 
Deák Mihály operaénekes – 
aki korábban legalább húsz 
Poly-Art tárlaton szintén 
szerepelt – énekelt, Szabóné 
Bán Ildikó zongorán közre-
működött, Habos László pe-
dig verset olvasott. 

A tárlat érdekessége volt, 
ahogy arra Somfai István 
felhívta a figyelmet, hogy öt 
olyan alkotó is kiállított ben-

ne, akinek mind a 25 év alatt 
szerepeltek a művei az éves 
tárlatokon: Vaád Éva, Sze-
kér Gizi (kerámia), Tarnó-

cziné Barabás Irén, Hóvári 
Zoltán (festészet) és Ilka 
Gábor (kisplasztika).

QQ noi

A második évtized kezdetén
Ha december, akkor az Érdi Művésztelep beszámolóki-
állítása a városi galériában. A tárlatot ezúttal is Novotny 
Tihamér művészeti író ajánlotta a közönség figyelmébe, 
dr. Csőzik László polgármester köszöntője után, s Kéri 
Mihály galériavezető azt is bejelenthette, hogy ennek a 
kiállításnak a zárásaként – 2020. január 17-én – immár 
bemutathatják az Eőry Emil festő- és szobrászművész 
80. születésnapjára készített reprezentatív albumot. 

A tárlat megnyitása előtt 
ezúttal a város polgármeste-
re is szót kért, Csőzik László 
varázslatos estének nevezte 
az ehhez hasonlatos alkal-
makat, amikor a közönség 
saját szemével láthatja, mi-
lyen művek születnek az 
Érdi Művésztelepen, amikor 
elmerülhetünk a színekben 
és alakzatokban, a fényben 
és árnyékban, a szimbólu-
mokban és absztrakciókban 
– és egy kis segítséggel ráéb-
redhetünk, hogy hol keres-
sük a maradandó értékeket, 
amelyeknek megteremté-
sében és fölmutatásában a 
művésztelep és a galéria im-
már hosszú ideje jeleskedik 
azzal, hogy életre hívta és 

működteti ezt az alkotói kö-
zösséget. 

– Mi is mindent el fogunk 
követni, hogy Érdet igazi, 
összetartó közösséggé ková-
csoljuk – tekintett kicsit a 
kiállítótér falain túlra a pol-
gármester. – Több munkale-
hetőséget, innovatív vállal-
kozásokat, valódi közösségi 
tereket, parkokat szeret-
nénk adni Érdnek. És elérni 
azt, hogy a várost érintő dön-
tésekben aktívan részt ve-
gyenek az érdiek. Saját, a 
magyar kultúrához és a 
nemzetközi kulturális tér-
hez ezer szállal kapcsolódó 
művészeti életre is szüksé-
günk van ehhez, amelynek 
az egyik legfontosabb eleme 

most itt, ebben a galériában 
van jelen.

Az Érdi Művésztelep má-
sodik évtizedének első kiál-
lítása jó alkalmat kínált a 
visszatekintésre is, amit No-
votny Tihamér művészeti 
író nem is mulasztott el meg-
nyitójában, annál is inkább 
könnyen tehette ezt, hiszen 
az első pillanattól kezdve fi-
gyelemmel kíséri az alkotó-
műhely életét, személyesen 
és közelről ismeri a művé-
szeket, akár tiszteletbeli 
tagjának is tekinthetné ez az 
immár összeszokott, lénye-
gében állandó tagságú kö-
zösség, amely 2009-ben ver-
buválódott. A történeti hűség 
kedvéért érdemes az alapító 
okiratot szignálók nevét fel-
idézni: Büki Attila, Eőry 
Emil, Karsch Manfred, Kéri 
Mihály (ők az érdiek), vala-
mint Győrffy Sándor (Bu-
dapest), Puha Ferenc (Szi-
getszentmiklós), Sz. Varga 
Ágnes (Pomáz), Wrobel Pé-
ter (Budapest).

– A művésztelep létreho-
zásának gondolata azonban 
már sokkal régebb óta mo-
toszkált azoknak az érdi 
alkotóembereknek a fejé-
ben, akik először az 1992-
ben összehozott X-ART Mű-
vészeti Társaság helyi tag-
jaiként, Kéri Mihály vezeté-
sével 2008-ig szervezték – 
sok meghívott „külsős”, leg-
főbbként a szentendrei Vaj-
da Lajos Stúdió és a sziget-
szentmiklósi székhelyű Pa-
tak Csoport, valamint a 
MAMŰ Társaság soraiból 
verbuvált alkotó részvételé-
vel – az érdekesebbnél érde-
kesebb és vonzóbbnál von-
zóbb kiállításaikat, elsősor-

ban a helyi Szepes Gyula 
Művelődési Központ galériá-
jában. – tett némi kitérőt a 
múltba tekintés során No-
votny Tihamér.

A nyári művésztelepeket 
követő beszámolótárlatokat 
egyfelől a bőség zavara jel-
lemzi, másrészt a magasra 
emelt esztétikai és szellemi 
mérce szülte változatosság, 
ami végül harmonikus ösz-
szecsengéssel hat a szemlé-
lőre. Mindennek az lehet az 
oka – véli a szakember –, 
hogy csak kiérlelt munkák 
kerülnek a közönség elé, te-
hát sohasem a nyári mű-
vésztelep zárásaként, ha-
nem pár hónappal később 
nyílik a tárlat. Így, ha az al-
kotásra kevésnek bizonyul a 
művésztelepi két hét, akkor 

otthon is marad idő a művek 
befejezésre. 

Novotny Tihamér az el-
múlt évtized hat katalógusát 
és saját archívumának ada-
tait felidézve megállapította, 
hogy „részleteiben is rendkí-
vül gazdag történet bontako-
zik ki a szemünk előtt, ame-
lyet majd a legnagyobb kö-
rültekintéssel és aprólékos-
sággal meg kell írni, fel kell 
dolgozni valamikor”. 

Az új évtizedet nyitó tár-
latról mintegy biztató előjel-
ként állapította meg, hogy 
„ilyen jó, ilyen ellenpontok-
ban gazdag, ennyire pontra 
tett, ennyire jól rendezett és 
összecsengő, stabil, kifor-
rott értékeket képviselő ki-
állítása még nem volt az Érdi 
Művésztelepnek”.  Q M. Nagy

Habos László verssel köszöntötte a kiállítókat  (Fotó: J.A.N.)

A művésztelep néhány résztvevője (b-j): Hudák Mariann, Székács 
Zoltán, Wrobel Péter, Kovács Johanna, Puha Ferenc, Karsch Manf-
red, Eőry Emil, Aknay János

Puha Ferenc: Izzásban  (Fotók: M.N.P.)



Raven csoport az acéltermékek legjelentősebb forgal-
mazói közé tartozik a Visegrádi négyek országaiban. 

A Sóskúti ipari parkban 
található Raven Hungary Kft. széleskörű acéltermékek 

választékát kínálja a magyar vevők számára. 
Raktárunkban lévő termékek : melegen és hidegen 

hengerelt lemezek, gerendák, zártszelvények, köracél, 
laposacél, betonacél és síkhálók gazdag kínálatával 

várja vevőit. 

RAVEN HUNGARY Kft. 2038 Sóskút, 
3518/9 hrsz., Hungary,

GPS koordináták: 472307.3N, 185005.2E
tel.: +35 30 181 3528, +36 30 181 3520, 

e-mail: ravenhu@raven.eu
www. raven.eu 36
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Égi migráció
Harmadik évadját zárta az Érdi Csillagászati Klub. A 
mostani évadzáró előadás – Tóth Krisztián amatőr csil-
lagász tartotta – a gömbhalmazok világába kalauzolta 
el a hallgatókat.

Az előadó lépésről lépésre 
– látványos felvételekkel il-
lusztrálva mondandóját, mi-
vel maga is szenvedélyes aszt-
rofotós – tárta föl a gömbhal-
mazok titkait az alaptudniva-
lóktól kezdve egészen az 
olyan apró részletekig, ame-
lyek már némi csillagászati 
előképzettséget, de fizikai is-
mereteket mindenképpen igé-
nyelnek.

Annyit minden, pusztán a 
kíváncsiság vezérelte érdeklő-
dőnek is érdemes tudnia, hogy 
a gömbhalmaz – ahogy a ne-
vük is utal rá – csillagok gömb 
alakú csoportja, amely 10 000-
től 50 millióig terjedő számú 
tagot tartalmazhat, meglehe-
tősen kicsi területen. Korukat 
tekintve öregek, a legfiatalab-
bak is 8–10 milliárd évesek, 
bár a halmaz tagjai nem egy 
időben keletkeztek, hanem 
több hullámban jöttek létre. A 
csillagok a halmaz központja 
felé annyira összesűrűsöd-
nek, hogy nagy távcsövekkel 
sem lehet őket szétválasztani, 
ebből a nagy sűrűségből eredő 

gravitáció az, ami összetartja 
a gömbhalmazokat. Ebből kö-
vetkezik az is, hogy a nagyobb 
tömegű csillagok – migráció-
nak nevezik ezt szaknyelven! 
– a halmaz magja felé vándo-
rolnak. 

A Tejútrendszerben mint-
egy 150 gömbhalmazt tarta-
nak nyilván, de amint Tóth 
Krisztiántól megtudtuk, szá-
muk a 180-at is elérheti, de az 
Androméda galaxisban 500 is 
van belőlük. A gömbhalmaz 
elnevezést a korában (a XVIII. 
század második fele) neves 
csillagásznak számító német 
származású William Her-
schel alkalmazta először, de a 
jelenség kutatása valójában a 
XX. században kezdődött, 
ami a megfigyelésük mellett 
együtt járt az osztályozásuk-
kal is, egy 12 fokozatú skálán 
helyezik el a halmazokat sű-
rűségük alapján. A gömbhal-
mazok mozgásából lehet kö-
vetkeztetni például egy gala-
xis kialakulásának történeté-
re, de a Tejútrendszer tömege 
is mérhető általuk. n –y–

Ünnepváró sziporkák
A helytörténeti gyűjtés és 
kutatás letéteményese-
ként a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár idén programjai-
ban a várossá válás 40. év-
fordulójára fókuszált, eh-
hez kapcsolódóan hirdet-
ték meg fotómontázs-pá-
lyázatukat is, s ennek 
eredményhirdetését ösz-
szekötötték hagyományos 
adventi estjükkel, amely-
nek vendégei ezúttal Szi-
geti Eszter és Varga Zoltán 
voltak, s előadóként mutat-
kozott be Spánitz Éva, a 
könyvtár munkatársa.

A fotómontázs-pályázatra 
olyan képösszeállításokat 
vártak a szervezők, amelyek 
Érdet mutatják be a maga 
sokszínűségében – ahogy azt 
lakói látják. A beérkezett 
munkák jól érzékeltetik, 
mennyire más és más benyo-
mást tesz a szemlélőre, az ott 
lakóra egy-egy település, 
mennyire egyéni, hogy kinek 
a figyelmét mi kelti föl és ra-
gadja meg. Van, akinek a Du-
na-part kedves reggeli vagy 
esti fényben, mást a ködön át-
sejlő város látványa ragadja 
meg, van, aki az apró részle-
tekre koncentrál vagy éppen 
gazdag gyűjteményt kompo-
nál, mintegy cáfolandó, hogy 
Érden nincs látnivaló, és nem 
utolsósorban többen a konk-
rétumoktól kissé elvonatkoz-
tatva, a nem hagyományos 
városképet állítva munkájuk 
középpontjába, kreatív alko-
tásokban mutatják meg, mit is 
jelent nekik Érd.

Nem érkezett ugyan 
nagy tömegben pályázati 

anyag a felhívásra, de a ki-
lenc alkotó 19 műve nem kis 
fejtörést okozott a zsűrinek 
– Arató Zsolt, Kiss Martin, 
a Multilumen Entertain-
ment (a titokzatos elneve-
zés egy videókészítéssel 
foglalkozó céget takar) 
képviselője és Körmendy 
Zizi, a Duna–Art Fotóklub 
vezetője –, mivel a friss, fia-
talos látásmód, a kreativi-
tás meggyőző alkotásokat 
eredményezett. A sorrend 
végül így alakult: első díjat 
kapott dr. Tóth-Piusz Ist-
ván (Aluljáró), második 
lett Dózsa-Tóth Sarolta 
(Érdi hajrá), harmadik pe-
dig Dömény–Hudák Adri-
enn (Ködbe öltözve). A Mul-
tilumen Entertainment ál-
tal fölajánlott különdíjat 

Fazekas István (Ébred a 
város) kapta, az interneten 
szavazók közönségdíját pe-
dig Mucsi Dániel (A mi vá-
rosunk, Érd) érdemelte ki.

Az est az ünnepvárásról, 
az adventről is szólt, erre 
utalt a „Sziporkák – ünnepre 
hangolódás” cím is, amit 
Szigeti Eszter énekes és ze-
nésztársa, Varga Zoltán töl-
tött meg tartalommal: a da-
lokban hullott a hó, csilingelt 
a száncsengő a lovak nyaká-
ban, angyalok szálltak az 
égen, a szeretet lengte be a 
teret. Az előadóként debütá-
ló Spánitz Éva egy aktuális 
Szabó Magda-verssel és egy 
gyönyörű Fekete István-no-
vellával idézte meg az ünnep 
hangulatát.

Qnmnp

Dr. Tóth-Piusz István: Aluljáró  (Fotók: M.N.P.)

Dömény–Hudák Adrienn: Ködbe öltözve
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Fuss, hogy segíthess!
Hetedik alkalommal rendezi meg az Érdi Szilveszteri 
Futást a 2030 Egyesület. A jótékonysági óévbúcsúztató 
rendezvény bevételével a Down Alapítvány Korai Fej-
lesztő Központját támogatják. 

A futók idén is a Nyitrai Ta-
más – Treff Sportcsarnok elől 
indulnak. Három távot hir-
dettek meg a szervezők: a 2,3 
kilométeres séta-, illetve ko-
cogótávot (ami teljes mérték-
ben akadálymentes lesz, így 
kerekesszékkel is teljesíthe-
tő), a 4 kilométeres fő, vala-
mint a 10,8 kilométeres extra 
futótávot. 

A Down Alapítvány Korai 
Fejlesztő Központját a nevezé-
si díjjal támogathatják a segí-
teni vágyók: ez a diákoknak 
minimum 500, felnőtteknek 
minimum 1000 forint (ennél 
nagyobb összeget örömmel fo-
gadnak). Minden rajtszám 
egyben tombolajegy is lesz – a 
rendezvényen értékes nyere-
mények találnak majd gazdá-
ra. Ahogy eddig, úgy most is 
lehet kutyával futni (a háziál-
latot is regisztrálni kell). 

A regisztráció 8 órakor 
kezdődik, a bemelegítés há-
romnegyed tízkor lesz, és tíz-
kor rajtolnak el a futók. Bizto-
sítják az előregisztráció lehe-
tőségét is, amivel már most 

sokan éltek – mint Csengeri 
Attila főszervezőtől megtud-
tuk, nemcsak Érdről, hanem 
több mint harminc település-
ről jelentkeztek, Szentendré-
től Oroszlányig. 

– Úgy állítottuk össze az 
útvonalat, hogy élményt je-
lentsen a városi és a távolabb-
ról érkező nevezőknek is. A 
tíz kilométeres útvonal érinti 
például a Minaretet és a II. 
Lajos emlékművet, így aki 
nem ismerős a városban, rá-
csodálkozhat a nevezetessé-
gekre – jegyezte meg Csenge-
ri Attila.  

A jótékonysági rendezvény 
népszerűségét mi sem mutat-
ja jobban, mint az, hogy egyre 
többen vesznek részt rajta és 
egyre nagyobb az összegyűj-
tött összeg is; tavaly már 
mintegy ötszázan futottak és 
730 ezer forintot adhattak át 
a kedvezményezettnek. Az 
előregisztrációs számok 
alapján bíznak benne, hogy 
idén még többen állnak majd 
rajthoz a jótékony célért.

QQ ÁdÁm Katalin

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS

Téli Tárlatra

Az Érdi Galéria Téli Tárlat címen képzőművészeti kiállítást szervez az Érden és 
környékén (Diósd, Törökbálint, Százhalombatta, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor) élő 
hivatásos kiállító művészek és művészet-pedagógusok számára.
A kiállítás megnyitására 2020. január 24-én (pénteken) 18 órakor kerül sor. A Téli Tárlat 
2020. február 15-én zár.
A tárlatra egy alkotás, festmény, grafika, térben megjelenő mű nyújtható be.
Festmények, grafikák maximum 1x0,7 m-es, (0,7 m vízszintes) befogadó méretben, szobrok, 
installációk legfeljebb 0,70x0,50x0,50 m-es méretben. Az elmúlt két éven belül készült 
munkákat várunk.
A műveket a kiállításra teljesen felkészítetten (keret, akasztó, név, cím stb.) kérjük beadni.
A kiállítási anyag válogatását szakértő zsűri segíti.
Beadási határidő: 2020. január 21-22-én, kedden és szerdán 10-18 óra között. A leadás 
helye: Érdi Galéria (2030 Érd, Alsó u.2.)
Előzetes jelentkezését várjuk telefonon: Kéri Mihály 06-20-800-9079 vagy Érdi Galéria 06-
23-360-143, illetve az erdigaleria@gmail.com e-mail címen.

 

 

ADVENTI HANGVERSENY 
AZ ÉRD-ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN, MINDEN 
ADVENTI VASÁRNAP, AZ ESTI 6 ÓRAI MISE UTÁN. 
 

NEGYEDIK ALKALOM:   DECEMBER 22-ÉN: 

SZIRMOK NŐI KAR, 
karnagy: Stiblo Anna 
zongorán közreműködik: Németh Ferenc 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

 

Akit prófétaszó ígért, s a csillag előtt született, 

kiről az angyal szava szól: Urunk a mennyből földre száll. 
 

MEGJELENTEK az idei
  pályázati felhívások!

Jelentkezési határidő: január 15.

kiajo.hu
RÉSZLETEK:



Bicske, Martonvásár

Csorna-Kapuvár

DebreceniDebreceni

Dél-BorsodiEger KörzetiEsztergom-Szentendre és térsége

Észak-Pest Megye,Észak-Pest Megye,
Dunakeszi és térsége

Észak-Pest Megye,
Vác és vonzáskörzete

Győr Hajdúsági

Heves megyei

Jászság-Gyöngyös-Hatvan

Kazincbarcikai

Kelet-Pest megyeKelet-Pest megye

Komárom megyeiKomárom megyei

Miskolc és környékeMiskolc és környéke

Mosonmagyaróvári

Nógrád megyei

Ózd-gömöriÓzd-gömöri

SoproniSoproni

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

Nyíregyháza MátészalkaMátészalka

ZempléniZempléni

Ajka, DevecserAjka, DevecserAjka, Devecser
és Környékeés Környékeés Környéke

Baja és vonzáskörzete

Békéscsabai regionálisBékéscsabai regionálisBékéscsabai regionális

Bicske, MartonvásárBicske, MartonvásárBicske, Martonvásár
és körzeteikés körzeteikés körzeteik

Bihar körzetiBihar körzetiBihar körzeti

BudapestBudapestBudapestBudapestBudapestBudapest

DabasDabasDabasDabasDabasDabas Dél-Pest megyeiDél-Pest megyeiDél-Pest megyeiDél-Pest megyeiDél-Pest megyeiDél-Pest megyei

DombóváriDombóváriDombóváriDombóvári

DunaújvárosiDunaújvárosiDunaújvárosi

FélegyháziFélegyháziFélegyháziFélegyháziFélegyháziFélegyházi

HajdúszoboszlóiHajdúszoboszlóiHajdúszoboszlóiHajdúszoboszlóiHajdúszoboszlóiHajdúszoboszlói

HódmezővásárhelyiHódmezővásárhelyiHódmezővásárhelyiHódmezővásárhelyiHódmezővásárhelyiHódmezővásárhelyi
KaposvárKaposvárKaposvárKaposvár
és körzete

KarcagiKarcagiKarcagiKarcagiKarcagiKarcagi

KecskemétiKecskemétiKecskemétiKecskemétiKecskemétiKecskeméti

KiskunhalasiKiskunhalasiKiskunhalasi

Makói

Monor-Vecsés térségeMonor-Vecsés térségeMonor-Vecsés térségeMonor-Vecsés térségeMonor-Vecsés térségeMonor-Vecsés térsége

NagykanizsaiNagykanizsaiNagykanizsai

Nyugat-BalatoniNyugat-BalatoniNyugat-Balatoni

OrosháziOrosháziOrosháziOrosháziOrosháziOrosházi

Pápa és környékePápa és környékePápa és környéke

Pécs és körzete

Siófoki Siófoki Siófoki 
SzarvasiSzarvasiSzarvasiSzarvasiSzarvasiSzarvasi

SzegediSzegedi

SzeghalmiSzeghalmiSzeghalmiSzeghalmiSzeghalmiSzeghalmi

Szekszárd

SzentesiSzentesiSzentesiSzentesiSzentesiSzentesi

SzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvár
és körzete és körzete és körzete 

SzigetszentmiklósSzigetszentmiklósSzigetszentmiklós
Kis-Duna MenteKis-Duna MenteKis-Duna Mente

Szolnok térségeSzolnok térségeSzolnok térsége

Vas megyeiVas megyeiVas megyeiVas megyeiVas megyeiVas megyei

VeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprémVeszprém
és körzeteés körzeteés körzete

Zala megyeiZala megyeiZala megyei

ZalaegerszegiZalaegerszegiZalaegerszegiZalaegerszegiZalaegerszegiZalaegerszegi

Magyarország első országos 
reklámkiadványa 2020 februártól 
Érden és környékén is elérhető!

A Szuperinfó 30 éve bizonyít Magyarország hirdetési piacán, 
szolgálva a hirdetők és az olvasók igényeit.

Juttassa el hirdetését közvetlenül 

80 000 olvasóhoz
Érden, Tárnokon, Budaörsön, Törökbálinton, Diósdon, Százhalombattán, Herceghalmon és Budakeszin!

Megjelenési lehetőségeiért vegye fel velünk 
a kapcsolatot a 23/520-117 telefonszámon vagy 
a szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu címen!

36
89

79
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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!

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
Művelődési központunk 2019. 

december 23-tól január 5-ig zárva 
tart. Január 6-án a megszokott 

nyitvatartással üzemelünk.
Minden kedves látogatónknak 

áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

PROGRAM
EMLÉKNAP AZ ELHURCOLTAKÉRT
Megemlékezés és koszorúzás
Az Elhurcoltak emlékművénél meg-
emlékező beszédet mond dr. Csőzik 
László polgármester. Közreműködik a 
Szirmok Pedagógus és Városi Női Kar, 
karnagy Stiblo Anna
2020. január 5-én, vasárnap 11 
órakor
Kárpátaljai tragédia
Hajduk Márta dokumentumfilm-
jének vetítése a művelődési köz-
pontban. A film 2007-ben a Göcsej 
Filmfesztiválon III. helyezést ért el. A 
film a Gulág-Gupvi Emlékbizottság 
pályázati támogatásával jött létre.
2020. január 5-én, vasárnap 11.45 
órakor
ELŐZETES
Ezerarcú India
Színek – portrék India, Nepál, Bur-
ma, Kambodzsa hétköznapjaiból.

Glavati Nagy Éva fotókiállítása
Megtekinthető január hónapban
KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Poly-Art alkotók iparművészeti 
kiállítása
Megtekinthető 2020. február 4-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Pompázatos ősz
A Duna-Art Fotóklub nógrádi fotós-
túrájának képei
Megtekinthető december hónapban
KAMARATEREM
Poly-Art csoportos kiállítás
Megtekinthető 2020. február 4-ig
KLUBÉLET
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

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés 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

ÜNNEPI ZÁRVATARTÁS
2019. december 23–26.: Zárva

2019. december 30–2020. január 1.: 
Zárva

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként

TÁRLAT
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Ideiglenesen zárva!
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjet-
unióba 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

ÜNNEPI ZÁRVATARTÁS
December 24–29., december 31. és 

január 1.: minden részleg zárva

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Ajánló
Ismert szerzők kevésbé ismert 
műveiből
December hónapban
Kiállítás
A fotómontázs-pályázat alkotásaiból
December hónapban

Változás a Zenei Könyvtár 
nyitvatartásában 2020. január 1-jétől:

Kedd 10.00–18.00 óra, csütörtök 
9.00–17.00 óra

GYERMEKKÖNYVTÁR
Karácsonyváró foglalkozások
December hónapban
Internetes játék 2. forduló
December 1-jétől

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat csak 
előzetes egyeztetés után tudunk 

fogadni. Kérjük, hogy legalább két 
héttel előre kérjenek időpontot, 

azon részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy személyesen, 

ahol a foglalkozás zajlik majd.

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
XI. Érdi Művésztelep
Kiállítók: Aknay János, Csetneki 
József, Eőry Emil, Fritz Rautner, dr. 
Hudák Mariann, Kalocsai Enikő, 
Karsch Manfred, Kéry Mihály, Kovács 
Johanna, Puha Ferenc, Somogyi 
György, Székács Zoltán, Wrobel Péter
Megtekinthető 2020. január 18-ig

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

között zárva tart!

PROGRAM
Ház-karácsony
December 20-án, pénteken 16 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
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December 23., HÉTFŐ
19:00 ADVeNT
19:20  Adventi hangverseny,  

rosenbrücke énekkar 
19:40  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
  ÉRD–Szent István SE  

(2019. október 20-ai meccs)
20:50 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
21:00 monda és valóság határán
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
21:30 bibliai Szabadegyetem 
22:20 Fény-Kép kulturális magazin
22:50 ADVeNT
23:10  Adventi hangverseny,  

rosenbrücke énekkar
23:30 Verses percek

December 24., KeDD
19:00  Párbeszéd – Karácsonyi 

gondolatok
19:30 Portréfilm Palcsó Sándorról 
20:20 JAZZ
 ICE CREAM BAND 2. rész
21:00  Flóra Film – Jelenetek egy 

operatőr életéből – Hildebrand 
István legendáriuma

 portréfilm
22:40 műábránd 
 PARADISE CITY CSIZIK BALÁZS
22:55  Párbeszéd – Karácsonyi 

gondolatok 
23:25 Verses percek

December 25., SZerDA
19:00  Párbeszéd – Karácsonyi 

gondolatok
19:30 Habilitációs nap – bolyki-koncert

20:45 mozgás best Of
 sportmagazin
21:15 bibliai Szabadegyetem 
22:05 egy nap a világ – malaysia 2. rész
 útifilmsorozat
22:30 Sztárportré 227. rész
22:55  Érdi Kamarazenekar  

adventi koncertje
23:55 Verses percek

December 26., cSÜTÖrTÖK
19:00  Párbeszéd – Karácsonyi 

gondolatok 
19:30  Naprózsafa, Hagyományörző 

Néptánc együttes műsora
22:10 Sztárportré 227. rész
22:35  2019–2020. évi női kézilabda-

bajnokság
  ÉRD–Szent István SE  

(2019. október 20-ai meccs)
23:45 Kempo  
 sportmagazin
00:00 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
00:10 mozgás best Of
 sportmagazin
00:40 Verses percek

December 27., PÉNTeK
19:00  50 éves a Lukin Zeneiskola 

jubileumi hangverseny
21:20 Érdi Szenior akadémia 
  A demencia felismerése, típusai és  

a tanulás 2. rész
21:50 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
22:00 Gogo & George
 dokumentumfilm – Flóra Film
22:45 Vajtó és a Világ – Poroszló – Sarud
 útifilmsorozat 
23:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

00:10 mozgás best Of
 sportmagazin
00:40 Verses percek

December 28., SZOmbAT
19:00  Érdi Jazz fesztivál 201 – Tehetséges 

egyetemisták koncertje
  Varga Tivadar & Oláh Kálmán Jr. & Csík 

Dániel & Márkosi András
19:45 Honvéd7
 A Katonai Filmstúdió magazinműsora
19:55 mozgás best Of
 sportmagazin
20:25 Sztárportré 228. rész
20:50 monda és valóság határán
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
21:20 egy nap a világ – malaysia 2. rész
 útifilmsorozat 
21:45 bibliai Szabadegyetem
22:35 Verses percek

December 29., VASÁrNAP
19:00  Érdi Jazz fesztivál 2018 – balázs 

elemér Group
20:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:55 Gogo & George
 dokumentumfilm – Flóra Film
21:40 Vajtó és a Világ – Poroszló – Sarud
 útifilmsorozat    
22:35 mozgás best Of
 sportmagazin
23:05  A reguly hagyaték, ruttkay-

miklián eszter előadása
23:25 Érdi Szenior akadémia
  A demencia felismerése, típusai és  

a tanulás 2. rész
23:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
00:25 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.

Így írok én...
Az érdi SzEPES GYULA MŰVELŐdéSi KÖzPONT 

irOdALMi PáLYázATOT hirdET
áLTALáNOS éS KÖzéPiSKOLáS diáKOK réSzérE

A MAGYAr KULTÚrA NAPJA ALKALMábóL.

A pályázat témája kötetlen.
 KATEGÓRIÁK:  

vers, mese, monda, rövid elbeszélés
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 

2020. JANUÁR 02.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk: 

elektronikus formában az  
igyirokenerd@gmail.com e-mail címre.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 
maximális terjedelem 10 000 karakter, 

2 cm margók, 1-es sorköz.

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét, 
értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét,  

életkorát és a tanintézet nevét.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 
2020. január 18-án, a MAGYAR KULTÚRA 

NAPJA alkalmából rendezett műsor keretén belül 
kerül sor a Szepes Gyula Művelődési Központban. 

További információ Varga Katalintól kérhető 
a következő telefonszámon:

06/23/365 490 – 112-es mellék.
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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 megfelel. 

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, 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. 

ÜVEGVISSZAGYŰJTŐ KUKÁK ÁTVÉTELÉRŐL
Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Érd, Sas u., 2. szám 
alatti telephelyünkön megkezdjük az üveg szelektív 
gyűjtőedények osztását. Az ingatlan tulajdonosa, 
akinek nem áll fenn szemétszállítási díjtartozása, 1 
üveg szelektív gyűjtésére alkalmas (60 liter) edényt 
vehet át. Azoknak az ingatlanhasználóknak, akik már 
kaptak üveggyűjtő szelektív kukát, ott a meglévő 
kukákat nem cseréljük!

Átvétel feltételei:
•	 ÉTH Kft. hulladékszállítási számla vagy csekk;
•	 személyi igazolvány;
•	 meghatalmazás, ha nem a számlafizető szeretné 

átvenni az edényeket. (A meghatalmazás 
csak tanúkkal aláírva érvényes, a tanú nem 
lehet ÉTH- dolgozó.) A meghatalmazási 
formanyomtatvány honlapunkról letölthető;

•	 az edény elszállítására megfelelő eszköz.

A kukák kiosztása érkezési sorrendben történik, 
kérjük a lakosok türelmét!
A szelektív hulladékgyűjtő edények átvételi 
időpontját lapunk bontásban közli!

AZ ÁTVÉTEL ÜTEMTERVE
2020. január 6–10-e között, munkaidőben  
8.00–16.00-ig
2020. január 11-én (szombat)   
8.00–12.00-ig
2020. január 13–17-e között, munkaidőben 
8.00–16.00-ig
2020. január 18-án (szombat)   
8.00–12.00-ig

Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor u., 
Alsóvölgyi u., Árnyas u., Árvalányhaj u., Ászok u., 
Aszú u., Avar u., Badacsonyi u., Bajuszfű u., Bakator 
u., Barackfa u., Bazsarózsa u., Begónia u., Beléndek 

u., Bem köz, Benedek u., Berkenye u., Bikavér u., 
Bodzafa tér, Boglárka u., Bogyó u., Bojtorján u., 
Bokor u., Bokrétafa u., Bor u., Borbolya u., Boróka 
u., Borostyán u., Buxus u., Burgundi u., Búzavirág 
u., Bükkfa u., Cédrusfa u., Ciklámen u., Citromfa u., 
Csap u., Csenkesz u., Cseresznyefa u., Cserfa u., Cserje 
u., Csicsóka u., Csormolya u., Csorbóka u., Csopaki 
u., Dália u., Dercefű u., Dinka u., Diófa u., Donga u., 
Ébenfa u., Égerfa u., Eperfa u., Estike u., Ezerjó u., 
Facélia u., Fagyöngy u., Fátyolvirág u., Felsővölgyi u., 
Fenyőfa u., Fenyves köz, Fodormenta u., Folyondár 
u., Furmint u., Fügefa u., Fűzfa u., Galagonya u., 
Georgina u., Gesztenyefa u., Gladiolus u., Gledicsia u., 
Gyertyánfa u., Gyopár u., Gyömbér u., Gyöngyvirág u., 
Gyűszűvirág u., Haraszti u., Hársfa u., Hárslevelű u., 
Hordó u., Iparos u., Jávorfa u., Jegenyefa u., Juharfa 
u., Kádár u., Kadarka u., Kályhás u., Kármentő u., 
Kárpitos u., Kéknyelű u., Kéményseprő u., Kerékgyártó 
u., Köszméte u., Kovács u., Kökény u., Kőműves u., 
Kőrisfa u., Körtefa u., Köszörűs u., Kövező u., Lakatos 
u., Leányka u., Lonc u., Luc u., Lugas u., Mahagóni u., 
Makk u., Málna u., Mandula u., Mázoló u., Meggyfa 
u., Mester u., Mogyorófa u., Moha u., Mókus u., 
Muskotály u., Must u., Műszerész u., Művezető u., 
Napszámos u., Narancsfa u., Naspolya u., Nyárfa u., 
Nyírfa u., Nyomdász u., Olvasztár u., Oportó u., Otelló 
u., Öntő u., Ötvös u., Pezsgő u., Platánfa u., Rekettye 
u., Ribizke u., Rizling u., Sárfehér u., Saszla u., Siller u., 
Simító u., Somfa u., Somlói u., Szamorodni u., Szedő 
u., Szénégető u., Szépilonka u., Szerelő u., Szigetelő 
u., Szilfa u., Szilvafa u., Szilváni u., Szőlő u., Szövő u., 
Szürkebarát u., Takács u., Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u. 
és az Árvalányhaj u. között), Tekercselő u., Tetőfedő 
u., Tímár u., Tiszafa u., Toboz u., Tokaji u., Tölgyfa u., 
Törköly u., Törökbálinti u., Tüske u., Ürmös u., Vájár u., 
Venyige u., Vésnök u., Vincellér u.

Közérdekű felhívás

Vár osi díjak adományozásáról
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben egyszer – a Magyar Köz-
társaság nemzeti ünnepe, március 15-e alkalmával – adományozza Érd 
Megyei Jogú Város legrangosabb díjait, amelyek a következők:
Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb elismeréseként 
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely ki-
emelkedően jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész életművével mind 
a városban, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést 
szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének nö-
veléséhez.
Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a város fejlesztésében, 
a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedő-
en hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el.
Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata adományozható azoknak, 
akik Érd Megyei Jogú Város külkapcsolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és 
ápolásával meghatározó szerepet játszottak a város történelmének, kultúrájának 
valamint egyedi értékeinek nemzetközi színtéren történő megismertetésében, 
népszerűsítésében és vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb a döntést kö-
vető 60. nap.)
Érd Város Életmű Díja annak adományozható, akinek több évtizeden át végzett 
kimagasló közösségi, tudományos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb 
területen végzett tevékenysége példaként állítható a város közössége elé.
Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tu-
dományágak valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzá-
járultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez.
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet értel-
mében a díjak odaítélését a Közgyűlés bizottságai, a Polgármester, a 
városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemze-
tiségi önkormányzatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő személyekre 2020. ja-
nuár 17-ig juttassák el dr. Csőzik László polgármesternek címezve 
a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mailen az  
onkormanyzat@erd.hu címre scannelve. 
A felhívás a város honlapján is elérhető!
 POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 
karácsonyi ünnepek körüli  

munkarendjéről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje decemberben 
a 2019. munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. 
(VIII.23.) PM rendelet, valamint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
243/2019. (XI.28) határozata alapján az alábbiak szerint alakul:

2019. december 23. (hétfő) Igazgatási szünet
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálaton 1300–1830 óráig
2019. december 24. (kedd) Pihenőnap
2019. december 25–26. (szerda-csütörtök) Ünnepnap
2019. december 27. (péntek) Pihenőnap

2019. december 30. (hétfő) Igazgatási szünet
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálaton 1300–1830 óráig
2019. december 31. (kedd) Igazgatási szünet
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálaton 800–1200 óráig

Az igazgatási szünet időtartama alatt  
a Polgármesteri Hivatal zárva tart. 

Az ügyfelek ellátása az ügyfélszolgálat által lesz biztosított.

 Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  Dr. Csőzik László  
  jegyző polgármester

KözérdeKű felhívás

Közérdekű tájékoztatás
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PÁLYÁZAT
Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt  
Felelősségű Társaság

ügyvezetői munkakörének betöltésére
Az Érdi Városi Televízió és Kulturális 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság alapítója, 
Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a társaság ügyvezetői munkakö-
rének betöltésére az alábbi pályázati 
felhívást teszi közzé.
A társaság az ügyvezetői munkakör be-
töltésére határozatlan időre hirdeti meg a 
pályázatot, 3 hónap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltésére a köztulajdonban 
álló munkáltatóval fennálló munkavi-
szonyról és a vezetőállású dolgozók mun-
kaviszonyáról rendelkező jogszabályok, 
így különösen a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény, a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény, valamint a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb mű-
ködéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény az 
irányadók.
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Érdi 
Városi Televízió és Kulturális Szolgál-
tató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapítója, Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A munkavégzés helye: a Társaság szék-
helye: 2030 Érd, Budai út 16–18. 
A vezetői tisztség betölthetőségének 
kezdő napja: 2020. február 1.
Munkakörébe tartozó feladatok: a 
társaság alapító okiratában és a hatályos 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
biztosítani a társaság hatékony és eredmé-
nyes működését, a szakmai tevékenységek 
szervezését, irányítását; az Érdi Újság, az 
Érd Most internetes portál, az Érd TV és az 
Érdi FM 101,3 rádió felelős szerkesztői fel-
adatainak ellátása.
Munkabér: a munkabér megállapítása a 
felek közötti megegyezés alapján történik, 
a köztulajdonban álló gazdasági társasá-
gok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény rendelkezéseinek figye-
lembe vételével.
Pályázati feltételek:
•	 felsőfokú humán és/vagy pénzügyi 

végzettség;
•	 médiacégnél szerzett legalább egy-

éves vezetői tapasztalat;
•	 büntetlen előélet, cselekvőképes-

ség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 televíziós, menedzsment, gazdasá-

gi, pályázatírói tapasztalat;
•	 számítógép-felhasználói ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•	 a társaság hosszú távú működésére, 

gazdálkodására, valamint a mű-
sorszolgáltatás tartalmi elemeire 
kiterjedő szakmai koncepció;

•	 végzettséget igazoló okiratok má-
solatai; 

•	 a pályázó személy adatait tartalma-
zó részletes szakmai önéletrajz;

•	 szakmai, vezetői elképzelések;
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes 

pályázati anyagának a vélemé-
nyezők és a döntéshozók részére 
történő sokszorosításához, továb-
bításához;

•	 a pályázati feltételként előírt veze-
tői beosztásban szerzett gyakorlat 
igazolása;

•	 a pályázó nyilatkozatát arra vonat-
kozóan, hogy vele szemben nincs 
kizáró ok és összeférhetetlenségi 
ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115. § 
rendelkezései, illetve az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, va-
lamint a civil szervezetek működé-
séről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény 39. §, valamint 
a 2009. évi CXXII. tv. rendelkezései 
az irányadók).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. január 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(2030 Érd, Alsó utca 1.) címére tör-
ténő megküldésével;

•	 személyesen, a pályázatnak Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhelyén (2030 Érd, Alsó utca 1.) 
zárt borítékban történő leadásával.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügy-
vezetői pályázat”.
A kiíró az alábbi dokumentumokat 
bocsátja a pályázók rendelkezésére 
betekintés céljából:
•	 2019. évi üzleti terv;
•	 2013–2018. évi mérlegbeszámoló;
•	 hatályos társasági szerződés.
A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A munkacsoport előtti személyes meg-
hallgatás helyéről és idejéről a pályázókat 
értesítjük. A pályázatok elbírálása szükség 
szerinti személyes meghallgatást követő-
en a 2020. évi januári alapítói ülésen (Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyű-
lésén) történik, amelynek eredményéről a 
pályázókat írásban értesítjük. A munkálta-
tói jogkör gyakorlója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem 
felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek 
tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A 
pályázat beadásával a pályázó a pályázati 
kiírás valamennyi feltételét magára nézve 
kötelezőnek fogadja el.

Száz és százhét gyertya kellett
Egy évszázada december 
11-én született Boros Zsu-
zsanna, akit a Szent József 
Otthon dolgozói, lakói és a 
szomszédos Meseház Tag-
óvoda csöppségei köszön-
töttek születésnapján dr. 
Csőzik László polgármes-
ter mellett, aki ugyanezen 
a napon a szintén decem-
ber 11-én 107. születésnap-
ját ünneplő Wéber Ferenc-
nét is meglátogatta család-
ja körében.

A Vörösmarty Mihály Gim-
názium közelében álló csalá-
di ház ablakpárkányán 
macskák szundítanak, az 
egyikük, mint azt később 
megtudom, már túl van a 2. 
X-en. Lehet valami a ház le-
vegőjében, ami konzervál 
mindenkit, de az is lehet, 
hogy másnak köszönhető 
mindez. Mármint az, hogy a 
nap főhőse, akinek az ün-
neplésére idelátogattunk, 
immáron 107 éves lett.

Wéber Ferencné, vagy 
ahogy mindenki hívja: Teri 
néni 11 gyermeknek adott 
életet. Akkoriban még Buda-
örsön laktak, ő szövéssel és 
a gyerekekkel foglalkozott, 
mert, ahogy azt már lánya, 
Both Mátyásné meséli, Teri 

néninek mindig a család volt 
az első. Budaörsről aztán a 
kitelepítés miatt kellett el-
költözniük Sóskútra, Teri 
néni férje ugyanis sváb volt, 
az asszony maga szlovák 
származású. A kitelepítés 
egy máig feldolgozhatatlan 
sebet is ejtett az anyai szí-
ven: Borbála, Teri néni ak-
kor 3 éves gyermeke éppen 
férje testvérénél volt. A kis-
lányt és a nagybácsi család-
ját fogták, és feltették egy 
vonatra, ami Németországba 
vitte őket, elszakítva Teri 
nénitől a kislányt. A most 

107 éves asszony egyik ked-
ves foglalatossága a régi 
fényképek nézegetése. Köz-
tük egy kedvence van, amit 
nem sokszor enged ki a ke-
zéből: ezen a már felnőtté 
cseperedett Borbála látható.

Teri néninek időközben 
szép nagyra nőtt a famíliá-
ja: 14 unokája, 20 dédunoká-
ja és 4 ükunokája született, 
akik időről időre megláto-
gatják. Tavaly és azelőtt 
például a Vörösmarty gimi-
ben rendeztek számára ze-

nés-táncos mulatságot, amit 
nagyon élvezett az ünne-
pelt, és még polkát is tán-
colt. Most dr. Csőzik László 
polgármester köszöntötte 
fel, akinek a születésnapos 
cserébe egy szlovák dalt 
énekelt el. Lánya, Both Má-
tyásné közben leste kíván-
ságait, és féltő gondosko-
dással, kifogyhatatlan sze-
retettel vette körül édesany-
ját. Azt mondja, ő maga is 
ebben, azaz a család szere-
tetében nevelkedett, most 
őrajta a sor, hogy segítsen 
édesanyjának.

December 11-én, éppen 
100 esztendeje született Bo-
ros Zsuzsanna, akit a má-
sodik családjának számító 
Szent József Otthonban kö-
szöntöttek fel egy meglepe-
tésműsorral, amiben még a 
szerdán szabadnapos dol-
gozók és a szomszédos Me-
seház Tagóvoda Boglárka 
csoportja is szerepet vál-
lalt. A meglepetés születés-
napi köszöntés jól sikerült, 
Zsuzsa néni nem tudta elég-
szer megköszönni dr. Cső-

zik László polgár-
mesternek és a mű-
sor szervezőinek, 
milyen jólesik neki 
az ünneplés. 

– Sok rossz után 
valami gyönyörűség 
lett az élet végén, 
mert hát számomra 
már minden nap aján-
dék. Annyi mindenen 
mentem keresztül, 
hogy most jó ez a nyu-
galom, ez a boldogság 
– nyilatkozta a kö-
szöntés után Zsuzsa 
néni kérdésünkre.

A 100 éves asszony 
elmesélte, hogy a há-
borúk mindenkit el-
szakítottak tőle: 

édesapja az I. világháború-
ban halt meg, két fiútestvére 
és vőlegénye pedig a II. vi-
lágháborúban. Később har-
minc évig dolgozott egy or-
vos házaspár mellett, akik 
szinte a gyermekükként ke-
zelték, az ő haláluk után cse-
csemőotthonba ment, ahol, 
mint mondja, imádott a gye-
rekkel dolgozni. Most, a Bog-
lárka csoportosok bemutató-
ján is nagyon elérzékenyült, 
és azt kívánta a gyermekek-
nek, illetve mindenkinek, 
hogy legyen béke a világban.

QQ Jakab-aponyi noémi

A most 100 éves Zsuzsa néni sokáig dolgozott gyerekek mellett, 
most is meghatódott a Meseház Tagóvoda Boglárka csoportjának 
köszöntésétől

Csőzik László polgármesternek egy szlovák dalt is elénekelt a 107 éves Teri 
néni  (Fotók: J.A.N.)
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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, Rendőrség 104; 112
Orvosi ügyelet

Gyermekorvosi ügyelet 23/365-770
Felnőttorvosi ügyelet 23/365-274

Közérdekű tájékoztató

A hulladékszállítás ünnepi járatrendjéről
Az ÉTH Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakókat, hogy a karácsonyi ünnepek 
alatt a szállítás folyamatos, a szokásos rend szerint mindennap gyűjtik a 
hulladékot. Kérik, hogy mindenki reggel 7 órára helyezze ki ingatlana elé 
a kukát, hogy kollégáik folyamatos tudjanak haladni. 2020. január 1-jén, 
szerdán, újév napján a szállítás szünetel, helyette január 4-én, szombaton 
pótolják a kommunális és szelektív hulladék szállítását.

Közérdekű tájékoztatás

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

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

tehet bejelentést 0–24 óráig:
06-30-2000-890

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Érd az idősekkel együtt lehet csak teljes
Negyedik éve látja vendégül Érd szépkorú lakosait egy 
nagyszabású karácsonyi gálán, az Idősügyi Tanács 
szervezésében az Érd Aréna, ahol idén a Csárdáski-
rálynőt lehetett megnézni a Pesti Művész Színház elő-
adásában.

A közel másfél ezer szép-
korút múlt csütörtökön dr. 
Csőzik László polgármester 
köszöntötte a drámaíró  
George Bernard Shaw sza-
vait idézve, aki szerint van-
nak fiatalos öregek és öre-
ges fiatalok.

– Ahogy most körülnézek, 
én kizárólag fiatalos arco-
kat látok. Arra kérem önö-
ket: soha ne a naptárnak, 
hanem a szívüknek higgye-
nek. Amíg igényük és lehe-
tőségük van rá, hogy aktí-
van részt vegyenek közös-
ségünk életében, feltétlenül 
éljenek vele. Tapasztala-
tukra, bölcsességükre, 
megfontolt türelmükre és 
arra a kiapadhatatlan sze-
retetre, amit naponta nyúj-
tani tudnak nekünk, szük-

sége van Érdnek. A város 
önökkel együtt lehet csak 
teljes, összetartó, családias 
közösség. Ahogy egy csa-
ládban helye van a kisgyer-
meknek, a kamasznak, a fi-
atal és az érettebb felnőt-
teknek, úgy Érd családjá-
ban önöknek is kitüntetett 
hely jut. Számítunk egy-
másra és egymásnak. Ha 
mi összefogunk, Érden dol-
gozni, élni és megpihenni is 
jobb lesz – emelte ki a pol-
gármester beszédében.

– Több éve dolgozunk azon, 
hogy ne csak év közben le-
gyenek programok a nyugdí-
jasoknak, hanem az ünnepek 
alkalmával is. Hiszen sokan 
vannak közöttünk olyanok, 
akik egyedül vannak – mond-
ta el Druzsin József, az Idős-

ügyi Tanács alapítója és tag-
ja kérdésünkre. 

Az Idősügyi Tanács min-
dig olyan előadást próbál 
szervezni akár az Idősek 
Karácsonyára, akár az idő-
sek világnapja alkalmából, 
ami közel áll a korosztály 

szívéhez, amin nosz-
talgiázhatnak, árul-
ja még el kérdésemre 
Druzsin József. Az 
idén biztosra men-
tek: Kálmán Imre 
örök klasszikusát, a 
Csá rdásk i rá ly nőt 
nézhették meg a 
szépkorúa k, az 
egyik legnépszerűbb 
és legismertebb ope-
rettet, amelynek slá-
gereit még azok is 
kívülről fújják, akik-
től messzebb áll ez a 
műfaj.

– Az operett köny-
nyed műfaj, mindig 

boldog a vége. Az ember reg-
gel felkel, dolgozik, hogy ki 
tudja fizetni a számlákat, 
tele van gondokkal, de ha be-
megy a színházba, és meg-
néz egy operettet, lebeg a 
föld felett a boldogságtól – 
ezt már a Bóni grófot alakító 
Czető Roland mondta.

– Ilyenkor mi, színészek 
sem dolgozunk, hanem ját-
szunk, és ha a közönség ezt 
jól reagálja le, az hatalmas 
feltöltődést ad, tehát egy-
mást generálja ez a két do-
log. Az idősek most ezt az 
előadást egyfajta karácso-
nyi ajándékként kapják. 
Azaz mi vagyunk az aján-
dék. Lehet ennél szebb, mint 
másnak örömet szerezni? 
Szerintem nem, főleg így, az 
ünnepek közeledtével – tette 
hozzá a színész. 

Érden számos nyugdíjas-
klub működik, amelyek min-
dig nyitottak új tagok jelent-

kezésére. Druzsin József, 
aki saját maga is vezet egy 
ilyen klubot, azt javasolja 
azoknak, akik kénytelenek 
egyedül ünnepelni, hogy ke-
ressenek maguknak társa-
ságot egy nyugdíjasklub-
ban, ahol jól érezhetik ma-
gukat.

– Magam a Bolyai Pedagó-
gus Nyugdíjas Klubot veze-
tem, ami nagyon családias 
hangulatú. Jönnek az ünne-
pek és kell a társaság, kell, 
hogy ne csak otthon üljenek 
a szépkorúak, pedig nehéz 
megszólítani őket, mert min-
dig van valami nyűg, ami 
miatt nem akarnak részt 
venni programokon, de az-
tán, ha már belekóstoltak 
egybe, belelendülnek, és 
már maguktól keresik a ba-
rátok társaságát ezekben a 
klubokban – zárta szavait 
Druzsin József.

QQ JAN

Kálmán Imre örök klasszikusát, a Csárdáskirálynőt nézhették meg a szépkorúak

Közel másfél ezren mentek el az Idősek Karácsonyára  (Fotók: J.A.N.)
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Ha felépül végül a házunk
Több mint egy éve leégett egy egyedülálló, háromgyer-
mekes édesanya érdi háza. Biztosítása, félretett pénze 
nem volt, a ház, csodák csodája, mégis épül, újul – önzet-
len emberek, iparosok segítségével. A befejezés közel, 
de pár dolog még hiányzik…

Szalkai Nikoletta pár éve 
még Budapesten élt, albér-
letben, a párjával. Egy közös 
gyermekük van, a négyéves 
Boti. Együtt nevelték Niki 
korábbi kapcsolatából szüle-
tett gyermekeit, a most tíz-
éves Norbit és a nyolcéves 
Kírát is. 

Érdre Niki már egyedül 
költözött a gyerekekkel. Pén-
ze, lehetősége kevés volt, de 
nagy örömükre sikerült sok 
spórolással, no meg hitellel 
megvásárolnia egy picike há-
zat a Gulyás-tanya környé-
kén 2018 tavaszán. Aki isme-
ri a helyet, tudja: vezetékes 
víz, csatorna és gáz nincs, 
csupán áram, de a kis család 
annak is örült, hogy végre a 
sajátjukban élhetnek. Niki 
azt tervezte, apránként újítja 
fel a korábban nyaralónak 
használt, negyven négyzet-
méteres épületet.

–  Július elejére, közepére 
úgy-ahogy rendbe hoztuk a 
szoba-konyhás házat. Meg-
csináltuk az előteret, a szo-
bát, és 2019 tavaszára ter-
veztük a konyha felújítását. 
Ebből azonban nem lett sem-
mi: tavaly novemberben a 
ház leégett. Nem voltunk ott-
hon, így nem tudjuk ponto-
san, mi történt, de nagy való-
színűséggel a kályhacsővel, 
illetve a kéménnyel lehetett 
gond. A tűzben egy gázpa-
lack is felrobbant. Minde-
nünk odalett – meséli Niki. 
Röviden idézi fel a bő egy éve 
történteket: egy időre roko-
noknál húzták meg magu-
kat; a Batthyány iskola, aho-
vá a gyerekek járnak, gyűj-
tött számukra ágyneműt, 
ruhát, tanszereket. A tár-
gyakat pótolni tudták, az 
otthont már nehezebb volt: 
idén januárban beköltöztek 
a Fészek egyesület átmeneti 
otthonába. 

– Egyesületünk általában 
krízishelyzetbe került gyer-
mekeket fogad, de egyes ese-
tekben az anyukák is költöz-
nek velük. Segítünk felépíte-
ni számukra azt az életet, 
amit később már önállóan, a 
gyermekeivel együtt tud 
majd élni – ezt már Nyitrai-
Hell Szilvia, az egyesület 
kommunikációs munkatár-
sa mondja. Négyen ülünk a 
Fészek egyesület egyik kis 
szobájában: Niki, Szilvi, va-
lamint Róbert (aki azt kéri, 

ne írjuk le a teljes nevét). A 
férfi vállalkozó, ő segít Niki-
nek újjáépíteni a házat. Mert 
amint beköltöztek a Fészek-
be, és lett otthonuk – ha csak 
átmenetileg is –, Nikiben tu-
datosult: szeretné újjáépíte-
ni a leégett házukat.

– Persze voltak kételyeim, 
tartottam tőle, hogy a ro-
mokból sosem lesz újra ház, 
ugyanakkor valahol azt is 

tudtam, hogy ennek sikerül-
nie kell. Biztosításunk nem 
volt, így pénzem sem, hogy a 
helyreállításba belevágjak. 
Szerencsére lett egy stabil, 
jó munkahelyem, elkezdtem 
hát félretenni a fizetésemet, 
hogy majd apránként, ahogy 
jön, újjáépítem a házat – me-
séli Niki. 

Aki építkezett mostaná-
ban, az tudja: a fiatal anyuka 
jószerivel lehetetlen feladat-
ra vállalkozott. Hatalmas 
szerencséjére nem maradt 
egyedül: nemcsak a Fészek 
egyesületnél támogatták, 
tartották benne a lelket, ha-
nem Robi, egy faszerkezete-
ket építő kisvállalkozó is, 
aki nyár elején került kap-
csolatba a családdal. 

– Nikiéket csak felszíne-
sen ismertem. Miután a há-

zuk leégett, Niki megkere-
sett, ajánlanék-e neki egy 
ácsot. Ekkor tudtam meg, mi 
történt velük. Teljesen meg-
döbbentem. Felajánlottam, 
hogy én megcsinálom a tetőt 
– emlékszik vissza Robi, aki 
nem állt meg a saját felaján-
lásánál, hanem még többet is 
tett: miután kész lett a tető 
nagyja, nekiállt segítőket to-
borozni. 

– Létrehoztam egy csopor-
tot az egyik közösségi olda-
lon, három nap alatt össze-
jött a csapat. Persze, aztán 
lemorzsolódtak sokan, volt, 
aki nagy buzgón jelentke-

zett, aztán, mikor jönni kel-
lett volna, eltűnt, de szeren-
csére nagyon jó vizest és 
villanyszerelőt találtunk, 
így aztán fürdőszobát is ki 
tudtunk alakítani. Azt 
mondták, ne spóroljunk sem-
mivel, hozták magukkal az 
alapanyagot, még a szanite-
reket is – teszi hozzá Robi.

Amit nem tudnak megsze-
rezni felajánlásban, azt csak 
Niki spórolt pénzéből tudják 
megfizetni, más segítségük 
nincs. Boti édesapja tud se-
gíteni olykor-olykor a kétke-
zi munkában, de ő nem szak-
ember, bizonyos feladatokat 
nem tud megoldani.

– Úgy volt, hogy kará-
csonyra beköltözünk, de 
csúszik egy kicsit a befeje-
zés. Be kell tenni az ajtókat, 
ablakokat, hogy a belső 

gipszkartonozásnak neki le-
hessen állni, hiszen legalább 
egy picit be kell fűteni a he-
lyiséget, hogy ne a fagyban 
dolgozzanak – magyarázza 
Niki. 

Niki keményen dolgozik, 
túlórákat vállal, hogy befe-
jezhesse a házat. Szerencsé-
re a gyerekek nagyon jól al-
kalmazkodtak ehhez a hely-
zethez: Botit hajnalban Niki 
viszi óvodába, a nyolcéves 
nővérét pedig a legidősebb 
fiú, aki ugyan még maga is 
csak tízéves, de megtanult 
egyedül közlekedni, vigyáz-
ni a húgára. Nem megy más-

ként, Niki hajnalban elmegy, 
este ér haza, nem tudja kí-
sérgetni a gyerekeket; Norbi 
sportol is, esténként egyedül 
gyalogol edzésre, a téli sö-
tétségben is. 

– A következő cél a beköl-
tözés, ha már vége a fűtési 
szezonnak, mert lehet, hogy 
addigra a kémény még nem 
lesz kész. Addig még nagyon 
sok feladat van. Az anyag-
szükséglet kilencven száza-
léka megvan, a munkaerő 
nehezebb, főleg így, télvíz 
idején. Szerencsére Robi át-
látja a munkák sorrendjét, 
és segít a szervezésben.

Robit kérdezem, mi min-
den van még hátra. Mint 
mondja, a tető majdnem 
kész, kőműves, gipszkarto-
nos, burkoló viszont nagyon 
kellene. Ha valaki nem is in-

gyen, de kedvezményesen el 
tudná vállalni a hátralévő 
munkákat, már az nagy se-
gítség lenne. 

– Aki nem tud kétkezi 
munkával segíteni, de szíve-
sen felajánlana valamilyen 
összeget, azt is örömmel fo-
gadjuk – teszi hozzá Szilvi, 
hangsúlyozva: ahhoz, hogy 
Nikiék beköltözzenek, még 
nagyon sok segítségre, tá-
mogatásra van szükségük. 

Kérdezem, ebben a hely-
zetben mit szeretnének ka-
rácsonyra, egyáltalán, így, 
hogy minden pénzt az épít-
kezésre rak félre Niki, jut-e 
pénz az ajándékokra? Szilvi 
elárulja, hogy a Fészekben 
mindenkinek teljesítik egy 
kívánságát. Norbi távirá-
nyítós autót kért, Kíra pe-
dig egy csizmát. Persze, 
örülne ő a játéknak is, de 
csizmája nincs, így az az 
első. Boti még picike, ő min-
dennel jól eljátszik. Niki egy 
gofrisütőt és egy robotgépet 
szeretne – nagyon jó gofrit 
süt, imádják a gyerekek, 
nemcsak a sajátjai, hanem 
az átmeneti otthon többi kis 
lakója is. 

Lesz karácsonyfájuk is; a 
közös fa mellett, egy felaján-
lásnak köszönhetően, min-
den szobában áll majd egy 
kis fa, amit a gyerekek akár 
haza is vihetnek, amikor az 
ünnepeken ellátogatnak a 
családjukhoz. Nikiék is men-
nek majd látogatóba, de a 
szentestét a Fészeknél töl-
tik. Ez lesz itt az első és az 
utolsó karácsonyuk – nem is 
nagyon lehetne több, hiszen 
a Fészeknél legfeljebb más-
fél évet tölthetnek a gondo-
zottak, ez a szabály. Nikiék-
nek is ki kell költözniük pár 
hónapon belül.

Az anyukától végezetül 
azt kérdezem: így, utólag 
visszatekintve, hogyan látja 
az elmúlt esztendőt?

– Alapjában pozitív szemé-
lyiség vagyok. A tragédia 
után volt egy mélyen dep-
ressziós időszakom, de ebből 
kijöttem, és most úgy gondo-
lom: valamiért ennek így kel-
lett történnie, meg kellett ta-
pasztalnunk ezt is. Mikor 
átéltem, hányan ajánlották 
fel a segítségüket, az hatal-
mas öröm volt. Még Sziget-
szentmiklósról is jelentke-
zett egy fodrász, hogy más-
ban nem tud segíteni, de fel-
ajánl mindannyiunknak egy 
ingyen hajvágást. Ezek kicsi 
gesztusok, de melengetik a 
szívünket. 

QQ ÁdÁm Katalin

Niki, Boti, Norbi, Kíra, és az otthon munkatársa, Szilvi (b-j). Ez lesz itt az első és az utolsó karácsonyuk, 
hiszen a Fészeknél legfeljebb másfél évet tölthetnek a gondozottak, ez a szabály  (Fotó: Á. K.)
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Bet lehemes ajándékba

Adventi kézműves délelőttel, betlehemessel, koncerttel és madár-
karácsonnyal készültek az ünnepre az Ófalusi óvodában. Múlt 
hétfőn Muzsikás Péter látogatott el a gyerekekhez interaktív ad-
venti koncertjével, szerdán, a szülők bevonásával, adventi kézmű-
ves délelőttöt tartottak. Az oviban régi hagyomány már, hogy 
madáreleséggel díszítik fel a Sugár úti hatalmas fenyőfát, s emel-
lett a város lakóit is megajándékozzák betlehemes műsorukkal, 
amit három ízben is előadnak karácsonyig. Elsőként a Magyarok 
Érdi Vásárán tekinthették meg a látogatók (képünkön), majd az 
ófalusi idősotthonban, illetve a Szent Mihály templomban mu-
tatták, illetve mutatják be  (Fotó és szöveg: Á. K.)

Angyalok a Mórában
Élménysütögetés, mesejá-
ték, meglepetéslátogatá-
sok és sok-sok ajándék 
várta az elmúlt hetekben a 
Móra iskola diákjait, akik-
nek a személyes kívánsá-
gait is teljesítették az an-
gyalkák.

A szeretetről, az elfoga-
dásról, az egymás iránti 
tiszteletről és a barátságról 
hozott el egy előadást a 
Móra iskola diákjainak 
múlt héten az érdi székhe-
lyű Cinka Panna Cigány 
Színház. Szécsi Magda ze-
nés mesejátékában Csörgő-
kezű, Vödörjáró és Dobhasú 
keresik az égről eltűnt Na-
pot, amit persze a darab vé-
gére sikerült visszacsalo-
gatniuk. 

A mórás gyerekek életé-
ben azért is nagy szó egy-
egy ilyen darab, mert ők 
nagyon ritkán jutnak el 
színházi előadásra. Ennek 
egyrészt anyagi akadályai 
vannak, másrészt sok tanu-
ló nem ültethető fel még kü-
lönbuszra sem – ha viszont 
helybe jön a színház, az 
egész iskola részt tud venni 
az előadáson – monda ér-

deklődésünkre Sátori Bog-
lárka intézményvezető.

A gyerekek nem csak szín-
házi élményekkel lettek gaz-
dagabbak: a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság dolgo-
zói önkéntes gyűjtést szer-
veztek a Móra iskola diákjai-
nak, és minden osztály kí-
vánságát teljesítették: játé-
kok, technikai eszközök, va-
lamint élelmiszeradomány 
és belépőjegyek érkeztek 
múlt szerdán az iskolába, és 

a gyerekeket egy közös ka-
rácsonyi sütikészítésre is 
vendégül látták Budapesten.

Ezen a héten sem marad-
tak program nélkül a mórá-
sok: az iskolába önkéntes 
angyalkák látogattak el, 
akik a gyerekek személyes, 
papírra vetett kívánságait 
teljesítették, és ahogy ez 
már hagyomány az iskolá-
ban, a SZISZKI diákjai is 
meglepték a gyerekeket 
ajándékaikkal.  n -áká-

Édes karácsony

410 130 forint és 15 000 forint értékű rezsiutalvány gyűlt össze a 
Lukács család megsegítésére rendezett szombati jótékonysági 
sütivásáron, amit az Egy szelet a szívünkből Facebook-csoport 
szervezett. Mintegy negyvenöten jöttek el és segítettek (akár az-
zal, hogy sütöttek, akár azzal, hogy a sütisstandnál segédkeztek), 
és három cukrászda is támogatta a kezdeményezést. Nagyon 
nagy volt az érdeklődés, sokan szerették volna megsegíteni a Lu-
kács családot, ahol a három gyermek maradandó betegségekkel 
küzd, édesapjuk pedig kerekesszékes, ráadásul a munkáját is el-
vesztette. Mint az édesanya, Lukács Andrea elmondta, múlt heti 
cikkünk nyomán is többen jelentkeztek, és valamilyen formában 
segítséget ajánlottak fel számukra. Andrea ezúton is köszöni min-
denkinek a támogatást  (Fotó, szöveg: Á. K.)

Meglepetés hetven gyereknek
Hetven általános iskolás 
gyermeket látott vendégül 
múlt szerdán a Szociális 
Gondozó Központ Család- 
és Gyermekjóléti Köz-
pontja. 

A nehéz anyagi vagy szo-
ciális helyzetben élő iskolá-
sokat több meglepetés is 
várta a régi Parkvárosi Kö-
zösségi Házban. Mint Ge-
cse-Simon Orsolya intéz-
ményvezető-helyettes la-
punknak elmondta, az ut-
cai szociális munkások, az 
ifiklub, illetve az iskolai, 
óvodai szociális munkások 
együtt munkálkodtak azon, 
hogy a gyerekeknek mara-
dandó, szép élményt sze-
rezzenek, támogatóik se-
gítségével: a Kós szakkép-
ző iskola mézeskalácsot 
sütött, a McDonald’s forró 
csokoládéval lepte meg a 
vendégeket, a Magyar Élel-
miszerbank jóvoltából pe-
dig édesség került a miku-
lászacskóba, és sütemé-
nyek az asztalokra.

A délután nemcsak az 
ajándékozásról és a közös 
uzsonnáról szólt: az ifiklub 
fiataljai kézműves foglalko-

zást tartottak a kicsiknek, 
és nem maradhatott el a kö-
zös éneklés, versmondás 
sem. Az ifiklub színjátszó 
csoportja egy rövid darab-
bal is készült: a fiatalok egy 
jövőben játszódó, keser-
édes történetet írtak és ad-
tak elő arról, hogyan vár-
ják, jobban mondva nem 
várják majd ükunokáink a 
Mikulást. 

A Szociális Gondozó Köz-
pont a téli időszakban vasár-
naponként ételosztást tart 
az egyházakkal együttmű-
ködve, és közreműködnek 
abban is, hogy a Jézuska Já-
rat elnevezésű civil kezde-
ményezésnek köszönhetően 
minél több érdi gyerek kap-
hasson ajándékot kará-
csonykor.

Qn ÁdÁm

A színház az önkormányzati támogatásnak köszönhetően visszajá-
ró vendége az érdi iskoláknak  (Fotó: Á.K.)

Az ifiklub színjátszó csoportja egy rövid darabbal is készült 
 (Fotó: Á. K.)



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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Ha örökbe fo-
gadná Frodót, 
Pimpát, Zocke-t 
vagy Szomit ve-
gye fel a kapcso-
latot az alapít-
vány munkatár-
saival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 
06 30 910 6987, E-
mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. 
A többi gazdike-
resőt pedig meg-
találja a www.si-
riusalapitvany.hu 
weboldalon. Siri-
us Állat- és Ter-
mé szet vé de l m i 
Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-
49534949-
49521015.

Gaz  dikereső

Frodo fél év körüli, eleinte félénk, 
de nagyon barátságos, kisterme-
tű, puha szőrű kanocska. Kertes 
házban érezné jól magát, benti 
kedvencként.

Zocke 1 év körüli, nagyon barát-
ságos, nagytermetű, ivartalaní-
tott szuka kutyus. Kertes házban 
érezné jól magát.

Pimpa kistestű, 7 hónap körüli, 
kedves, jóindulatú kanocska, ta-
lált kutyaként került a gondozá-
sunkba. Fázós, kinti-benti tartásra 
vihető.

Szomi kedves, nyugodt természe-
tű, kistestű, 6 év körüli, jóindulatú 
kanocska, talált kutyaként került 
a gondozásunkba.

Nemzetiségek  
karácsonya
Ahány ház, annyi szokás – ez a mondás a nemzetek ka-
rácsonyi népszokásaira is áll. Múlt héten a lengyel és a 
görög tradíciókba kóstolhattunk bele, szó szerint is. 

A Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat múlt pénte-
ken a Bem téri óvodásokat 
lepte meg egy különleges 
programmal: káposztás és 
túrós pirogot készítettek. 

– Ez nagyon népszerű len-
gyel karácsonyi étel. A meg-
töltött tésztát kifőzzük, majd 
pirított hagymával egy kicsit 
megsütjük – mondta lapunk-
nak Szczerba Roland, aki 
képviselőtársával, Szczerba 
Loránddal és egy lengyel 
önkéntessel érkezett a gyere-
kekhez, akikkel együtt szag-
gatták, töltötték és főzték ki a 
tésztát. Közben karácsonyi 
dalokat énekeltek a gyere-
kek, akik alig várták már, 
hogy megfőjön ez a tradicio-
nális lengyel étel. A képvise-
lők egy lengyel történetet is 
elmeséltek a kicsiknek.

Az Érdi Görög Nemzetisé-
gi Önkormányzat tizenhar-
madik alkalommal rendezte 

meg görög karácsonyát. Eb-
ben az esztendőben decem-
ber 14-én került sor a zenés, 
táncos estre, a Parkvárosi 
Közösségi Házban. A vendé-
geket teával, forralt borral, 
görög ételekkel, italokkal 
várták, no meg a Kariatidák 
kórusa, az Ellinizmosz 
tánccsoport és a Pyrgos gö-
rög zenekar és néptánc-
eg yüttes bemutatójával. 
Nem maradhatott el a tánc-
ház sem, amelyhez a Pyrgos 
szolgáltatta a zenét. 

– Évről évre többen va-
gyunk a karácsonyi rendez-
vényünkön. Eljönnek a velünk 
kapcsolatban álló érdi lako-
sok, és meghívjuk városunk 
többi nemzetiségi önkor-
mányzatát is, és együtt mula-
tunk – mondta lapunknak 
Szopkóné Papakosztandisz 
Eleni, a nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke. Megtudtuk 
azt is: a görög karácsony sok-

ban különbözik a magyartól; 
náluk az együttlét, a közös 
vacsora az ajándék – legfel-
jebb a gyerekeket lepik meg 
valamivel –, és a fő hangsúly a 
szilveszteren van, akkor gyű-
lik össze a család, van, hogy 
ötven-hatvanan is körülülik 
az asztalt. Ezt a vidám, csalá-
dias hangulatot idézte a 
szombati rendezvény is, ahol 
többek közt szőlőlevélbe töl-
tött darált húst, aszalt paradi-
csomot, feta sajtot, olajbogyót 
és különleges répasalátát 
kóstolhattak a vendégek. 

Az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület ostya-

töréssel, terített asztal mel-
lett, bensőséges hangulat-
ban ünnepelt múlt vasárnap 
a városi könyvtárban. Min-
denki készült valamilyen fi-
nomsággal: süteménnyel, 
salátával, hússal. Igaz, a len-
gyelek asztalára szenteste 
nem kerül hús, de az előka-
rácsonyon nem tartották szi-
gorúan ezt a szokást.

– Zömmel magyarok va-
gyunk, hazai ételekkel ké-
szültünk. A lengyeleknél de-
cember 24-én az erdők, me-
zők, vizek gyümölcsei kerül-
nek az asztalra – például 
cékla, gomba és hal –, vala-

mint a mieinkéhez hasonló 
sütemények. No meg a pirog, 
amit előszeretettel esznek – 
mondta Bazsóné Megyes 
Klára elnök. Köszöntője 
után Baka Györgyi költő 
mondta el Büki Attila kará-
csonyi versét, majd Dózsa 
Lajos, az egyesület titkára 
olvasott fel egy részletet a 
Bibliából. Ezt követte a már 
említett ostyatörés: a jelen-
lévők egymáshoz léptek, tör-
tek a másik ostyájából, és 
elmondták jókívánságaikat, 
igazi bensőséges, karácso-
nyi hangulatot teremtve.

QQ ÁdÁm Katalin

Görög karácsony a Pyrgos zenekar és néptáncegyüttes bemutatójával (Fotó: Á. K.)



ÁLLÁST KÍNÁL

Irodavezető pozíció. 
Érd Parkvárosban működő gyártó 

cég keres legalább 5 éves számviteli 
program gyakorlattal, pontos munkát 
végző kollégát régen együtt dolgozó 

csapatba. Megfelelő díjazás.
Önéletrajzot várjuk  

info@comfort52.com email-re. 
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Érdi Peugeot márkaszervizbe autó-
szerelőt keresünk. Jelentkezni lehet: 
petakft@peta.hu Tel.: 23/521-620.

*54068*

Jó erőben lévő nyugdíjast keresünk 
tej házhozszállítására. 06-70-378-
5505 (Nagy Péter)

*67193*

ÁLLAT

Tyúkvásár! 1 éves tojótyúkok el-
adók Újlengyelben. 300Ft/darab. 
Érd:06304623004, 06302056813

*68718*

OKTATÁS

Segítség matematikából, mielőtt ké-
ső lesz! Érettségire, felvételire való 
felkészítés. Házhoz megyek! 06-70-
9-410-775

*25662*

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
52
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SzOLgÁLTATÁS

Lakásfelújítás
festés, burkolás, víz- , villanyszerelés

és egyéb ingatlannal kapcsolatos munkák. 

06-20-2065956
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VEgYES

Vásárolok ipari ezüstöt, forrasztó-
pálcát, platina hőelmszál, érintkező 
pogácsa, nitrát, paszta, amalgánpor 
stb. Tel.:06-20/923-4251

*66468*

Vásárolok Simson-t, Mz-t, kismo-
tort, robogót, stb! Hibás elektromos 
kerékpárt. 06706503168

*63788*

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

*41723*

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16

59
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

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

06-20-407-5707 
házhozszállítással!
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AA6338606
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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

Meg bízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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S Z A K Á C S
kollégát keresünk

SZÁZHALOMBATTAI BISZTRÓNKBA

Jelentkezését fényképes önéletrajz küldésével

várjuk a primamunka@krupptsa.hu címre,

 tárgy mezőbe kérjük feltüntetni:

„7045szakács”

Érdeklődni hétfőtől péntekig 9:00 – 15:00 óra

között a 30/683-5244-es telefonszámon lehet.
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ÁLL  ÁSAJÁNLAT
KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

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

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

telefon: 06-70/380-8785
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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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keresünk 3,5 tonnás 
ponyvás furgonra belföldi 
fuvarozásra B kategóriás 

jogosítvánnyal érdi 
telephelyre.

Érdeklődni Mizsei Istvánnál 
lehet a 30 200 1426- os 

telefonszámon.

Gépkocsivezetőt
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VÁLLALKOzÁS

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

*78115*

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

*60581*

Újs águnkat megtalálják a postaládákban  
és az alábbi címpontokon:

Polgármesteri Hivatal    Érd, Alsó utca 1.
Polgárok Háza   Érd, Alsó utca 3.
Művelődési Központ    Érd, Alsó utca 9.
Szerkesztőség    Érd, Szabadság tér 12.
ÉRD Aréna Érd, Velencei út 39-41.
Gárdonyi Tanuszoda Érd, Gárdonyi Géza u. 1.
Parkvárosi Közösségi Ház Érd, Gépész u. 14.
COOP Minaret Csemege Érd, Fő utca 74.
Bagoly Csemege Bagoly utca 62
Coop ABC Lőcsei 4-8
Rózsakert 97 ABC  Borszéki utca 22  

(Lőcsei/Borszéki sarok)
AlphaZoo Diósdi út 42
Kabai Bt. ABC Balatoni út 18. 
Vitapékség Balatoni út 88.
Lottózó  Fehérvári út 42. 
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Elsőre harmadik
Első nemzetközi tornáján 
vett részt a dunaújvárosi 
Santa Claus Kupán a Kár-
páti Farkasok U10-es csa-
pata, amely először ját-
szott olyan tornán, ahol 
számolták az eredményt.

A Kárpáti Farkasok kivá-
lóan teljesített a csoportkör-
ben, hiszen előbb a BALU-T 
SE Baját 15–0-ra, majd a 
Nyugati Eszkimókat 8–0-ra, 
a házigazda Dunaújvárosi 
Acélbikák fehér csapatát 
14–0-ra, a román Corona 
Brassót pedig 10–2-re győz-
te le, így nem volt kérdés a 
csoportgyőzelem.

Az egyenes kieséses sza-
kaszban a három első vívott 
körmérkőzést a dobogós po-
zíciók eldöntéséért, itt az ér-

diek a Dunaújváros piros 
csapata ellen egy kiélezett 
mérkőzésen kaptak ki 6–5-
re, majd a szlovákiai Titani 
Nitra együttese következett. 
Északi szomszédaink kapu-
sának szenzációs teljesítmé-
nye viszont megpecsételte a 
Kárpáti Farkasok sorsát, 

hiszen öt ziccert is vezethet-
tek a nyitrai kapusra, akin 
azonban nem tudták átvere-
kedni a pakkot, így egy bün-
tető értékesítésével a Nyitra 
győzött 1–0-ra, ezáltal az 
érdiek bronzérmesként zár-
ták a tornát.

QQ Domi

Nagy esély a négyes döntőre
Hazai pályán, gólzáporos végjátékban győzött megérde-
melten 6–3-ra a Tihanyi FC ellen a futsal Magyar Kupa 
második fordulójában a 5 Stars Érdi VSE, amely így kar-
nyújtásnyira került a négyes döntőtől, miután a követke-
ző fordulóban a csoportrivális Hidegkúttal találkozik.

Kifejezetten jó előjelekkel 
fogadta az ÉRD Arénában a 
vele azonos osztályban, az 
NB II Nyugati csoportjában 
szereplő Tihanyi FC-t a 5 
Stars Érdi VSE futsalcsapa-
ta a Magyar Kupa második 
fordulójában. Varga László 
együttese ugyanis a múlt hé-
ten ugyancsak hazai kör-
nyezetben vívott meg a Bala-

ton-partiakkal, akkor, a baj-
nokság 12. fordulójában 4–2-
re győztek Kajdy Tamásék.

A mérkőzés tétjét fokozta, 
hogy a múlt héten már meg is 
tartották a sorozat követke-
ző körének sorsolását. A 
harmadik fordulóban vi-
szont már a februári, szom-
bathelyi rendezésű négyes 
döntőbe jutás a tét, s itt az 
érdiek és tihanyisak párhar-
cának győztese az NB II utol-
só előtti helyén álló Hideg-
kúttal vív oda-visszavágót, 

míg a többi három párharc-
ban egyaránt élvonalbeli 
együttesek küzdenek meg.

A nagy tét kissé rányomta 
bélyegét a mérkőzésre, hi-
szen ugyan az érdiek birto-
kolták többet a labdát és 
kezdeményezőbbek is vol-
tak, ám igazán nagy helyze-
tig nem jutottak el az első 
percekben, azonban bő tíz 

perc után Zsidi Lőrinc ré-
vén megérdemelten kerültek 
előnybe (1–0). A szünet előtt 
kevesebb mint fél perccel 
egy kijátszott akció végén 
pedig Kajdy Zekő duplázta 
meg a 5 Stars előnyét.

A fordulás után nagy erő-
ket mozgósított a Tihany, ám 
a kiváló hazai védekezés 
mellett a bravúrt bravúrra 
halmozó Kajdy Tamáson 
sem tudott kifogni. Három 
perccel a vége előtt ugyan 
szépítettek a Balaton-parti-

ak, de újabb egy perccel ké-
sőbb Kovács Máté büntetőjé-
vel rögtön visszaállt a kétgó-
los különbség (3–1).

Az utolsó két percben min-
dent egy lapra feltéve öt a 
négy ellen támadott a Ti-
hany, amelynek meg is lett 
az eredménye (3–2). Hoffer 
Levente második gólja után 
viszont egy-egy gyors labda-
szerzés után Bognár Bence, 
Kovács Máté, majd a kapus, 
Kajdy Tamás egész pályáról 
vette be a tihanyiak üresen 
tátongó kapuját. Az utolsó 
perc gólzáporának itt még 

nem volt vége, hiszen a 6–3-
as végeredményt a tihanyi-
ak játékosa, Petróczi Már-
ton állította be, így az utolsó 
perc öt gólt hozott, a 5 Stars 
pedig megérdemelt győze-
lemmel jutott a legjobb nyolc 
közé.

A futsal Magyar Kupa har-
madik fordulójának első 
mérkőzését január 15-én 
rendezik Érden, míg a visz-
szavágóra február 12-én ke-
rül sor.

QQ Domonkos

A Kárpáti Farkasok U10-esei első tétre menő tornájukon a dobogón 
végeztek  (Fotó: Kárpáti Farkasok)

Kajdy Tamás kapusbravúrjai mellett góllal is hozzájárult a sikerhez  (Fotó: D.B.)

Kézilabda
Kijutott az olimpiai selejtezőre a magyar női kézilabda-váloga-
tott. Ugyan csak 14. helyen végzett a Japánban rendezett világ-
bajnokságon, Svédország hetedik helyének köszönhetően Kim 
Rasmussen nemzeti csapata ott lehet a márciusi olimpiai selejte-
zőn, ahol a világbajnokságon hatodikként záró Jelena Lavkóval 
felálló Szerbia, illetve Kína és a világbajnoki bronzérmes Orosz-
ország vesz részt a 2. csoportban.

Röplabda
Hazai környezetben 3:0-s vereséget szenvedett a tabella harma-
dik helyén álló Delta RSE Érd a második helyezett Veszprémi 
Egyetemi SC ellen a női röplabda NB II Nyugat A-csoportjának 
10. fordulójában. A számos meghatározó játékosát nélkülöző 
érdi együttesnél többen sérülten vállalták a játékot. A foghíjas 
házigazda ennek ellenére nagyot küzdött, de az első szett végén 
a Veszprém örülhetett (25:20), majd a másodikban egyértelmű-
sítette fölényét (25:15). A harmadik játszma ugyan szorosabbra 
sikerült, de az érdiek ezt a felvonást is 25:22-re elveszítették, így 
3:0-s vereséget szenvedtek és visszacsúsztak a tabella negyedik 
helyére.

Floorball
Harmadik helyen végzett a Batthyány Sportiskolai Általános Is-
kola III. korcsoportos fiú floorballcsapata a hazai rendezésű or-
szágos diákolimpiai elődöntőn. Az érdieknek nem sokon, mind-
össze egy gólon múlt, hogy a csoport első helyén végezzenek, 
másodikként a keresztjátékban a miskolci csapat megérdemelt 
győzelmet aratott az érdiek ellen, akik azonban a bronzcsatát 
nagy fölénnyel nyerték meg és a dobogó legalsó fokára állhat-
tak. A negyedik korcsoportban a Batthyány az ötödik helyet sze-
rezte meg.

Sakk
Lezárult az őszi idény az Érdi VSE sakk szakosztálya számára a 
Pest megyei csapatbajnokságon, ahol a harmadik helyről várják 
a tavaszi folytatást. Az érdiek az utolsó előtti fordulóban a szent-
endrei csapathoz látogattak. A hazaiak kezdték jobban a mérkő-
zést és a vezetést is megszerezték, de az ifjúsági Vanek Benedek 
és Kánnai László révén sikerült fordítani. A harmadik táblán tör-
tént kapituláció után ismét egyenlő volt az állás, de Holtság Ist-
ván ellenfele hibáit kihasználva visszaszerezte a vezetést. Vendég 
Balázs, Nagy Csaba, Horváth Péter és Sinka Csaba fél-fél pontokat 
szerezve tartották az előnyt, de a végén feljöttek a hazaiak és 
hatórás küzdelemben kiharcolták az 5–5-ös döntetlent. Ezt kö-
vetően vasárnap került sor az utolsó őszi fordulóra. Az előző 
mérkőzésén Törökbálintot 6–4-re verő Szigetbecse csapatát fo-
gadhatták az érdiek az Ercsi úti Sporttelepen. Akaratban és el-
szántságban nem volt hiány. A kezdés remek volt. Nagy Csaba 
sokkal erősebb ellenfele ellen kiharcolta a döntetlent, Holtság 
István feladásra kényszerítette ellenfelét, majd Horváth Péter 
egy bástyaáldozatos matt-támadással szerezte meg a teljes 
pontot. Közben Szilágyi Sámuel teljesen szétroncsolta ellenfele 
védelmi állását, aki végül feladta a reménytelen küzdelmet, 
majd Pápai János is győztesen állhatott fel az asztal mellől. Az 
első táblán nehéz játszmában vesztettek az érdiek, de Szécsi Pé-
ter futópárjával biztosított gyalogbevitele ismét négy pontra 
növelte a hazai előnyt. Sinka Csaba alaposan elgondolkodta az 
idejét, de megvolt az eredménye, és ellenfele a matt elől a fel-
adásba menekült. Vendég Balázs hosszú küzdelemben fél pont-
tal járult hozzá a hazai sikerhez, majd Jász Péter szép győzelem-
mel tette fel a koronát a csapat aznapi teljesítményére és alakí-
totta ki a fölényes, 8–2-es érdi sikert. Az őszi szezon végén így az 
Érdi VSE a Szentendre és a Szigetszentmiklós mögött harmadik 
helyen várja a tavaszi folytatást. Q D. B.

RÖVIDPÁLYA



FENYŐ VÁSÁR!
Zalából frissen vágott luc, ezüst. 

normand fenyő termelői áron. 
• befaragási lehetőség
• 3-4 m fák kedvező áron
Érd területén ingyenes 

házhozszállítással!
Kapuvári Zoltán

Érd, Alsó utca 25.

36
62

55

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site

34
91

52

Konyhabútor Készítése

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.
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Egy bronz és egy bejelentés
Kovács Benedek révén egy bronzérmet szerzett az Érdi 
Úszó Sport Kft. a kaposvári rövidpályás országos baj-
nokságon, amely után az egyesület sportolója, Joó Sára 
bejelentette visszavonulását.

Százhalombatta helyett 
idén a kaposvári Dr. Csík Fe-
renc Versenyuszoda adott 
otthont a rövidpályás úszó 
országos bajnokságnak. Az 
ob első napján az érdiek kö-
zül legjobban Kovács Bene-
dek szerepelt, aki 100 háton 
az előfutamban harmadik-
ként jutott döntőbe, majd a 
fináléban negyedikként érte 
a falat. Jánosi Kristóf tizen-
kettedik helyen jutott az elő-
futamból az 50 gyors B-dön-
tőjébe, ahol azonban sza-
bálytalan rajt miatt kizár-
ták. Mellettük Tohl Patrik 
volt ott a délutáni program-
ban, ahol 200 pillangón 
egyéni csúccsal végzett a 
hetedik helyen a B-döntő-
ben. Ángyán Máté 100 ve-
gyesen és 200 pillangón 
egyéni csúcsokat úszott, ám 
ez is csak a 36., ill. a 22. hely-
re volt elég. 

A második napon, 50 pil-
langón mind a négy érdi 
egyéni csúcsot úszott már a 
délelőtti előfutamok során, 

igaz, Kovács Benedek végül 
visszalépett a B-döntőtől. A 
délutáni B-döntőben Jánosi 
Kristóf kiválóan teljesített 
és ezzel másodikként érte a 
falat, így összesítésben tize-
dik helyen zárt. 200 vegye-
sen is mindkét érdi egyéni 
csúcsot úszott: Ángyán Máté 
4,98 (!), Jankó Donát 1,28 
másodperccel javította meg 
eddigi rekordját. Az érdiek 
Kovács Benedek, Jankó Do-
nát, Tohl Patrik, Jánosi Kris-
tóf összeállítású 4×50 méte-
res férfi vegyes váltója pedig 
a tizedik helyen érte a falat.

A harmadik nap a délelőtti 
előfutamok során Ángyán 
Máté 400 vegyesen elért ti-
zenkilencedik helye mellett 
öt rekord dőlt meg. 200 mel-
len Jankó Donát 2,65 másod-
percet javított legjobbján, 
ezzel tizenhatodik helyen 
kvalifikálta magát a délutá-
ni B-döntőbe, ahol a hetedik 
helyén végzett. 100 gyorson 
négy érdi szállt vízbe, közü-
lük Jánosi Kristóf 15. helyen 

jutott tovább a délutáni prog-
ramba, de ettől visszalépett. 
Az előfutamban Tohl Patrik, 
Pigler Attila és Jankó Donát 
módosította egyéni csúcsát. 
200 háton Kovács Benedek 
állt rajtkőre, ahol a legjobb 
idővel jutott az A-döntőbe. 
Ebben a számban még Án-
gyán Máté is megmérette 
magát, aki közel három má-
sodpercet javított rekordján, 
ezzel a huszadik helyen vég-
zett. A döntőben aztán Ko-
vács hiába kezdett remekül, 
a táv negyedénél és felénél is 
harmadikként fordult, ám a 
második száz méteren nem 
bírta tartani Telegdy Ádám 
és Bohus Richárd tempóját, 
így egyéni csúccsal végzett 
bronzérmesként.

Az ob záró napján 50 mel-
len Jankó Donát több mint 
egy másodperccel javította 
meg eddigi rekordját. 50 há-
ton Kovács Benedek az elő-
futamból negyedikként ju-
tott a délutáni döntőbe, ahol 
a hatodik helyen végzett. Joó 
Sára csupán ezt az egy szá-
mot vállalta az ob-n, ahol az 
előfutamban tizenkettedik 
lett, majd a B-döntőben ne-
gyedik helyen végzett. Eb-

ben a számban a férfiaknál 
még Ángyán Máté állt rajt-
kőre, aki egyéni csúcsán 
több mint két másodpercet 
javítva zárt a 23. helyen. Án-
gyán 100 pillangón is érde-
kelt volt, ahol pályafutása 
során először fért be egy 
perc alá, ezáltal 26. lett, míg 
hozzá hasonlóan Tohl Patrik 
is egyéni csúccsal végzett a 
27. helyen. A rövidpályás ob 
egyéni számait érdi szem-
pontból Pigler Attila zárta, 
aki 200 gyorson javított re-
kordján, így a 36. helyen vég-
zett. Hátra volt még a 4×50 

méteres férfi gyorsváltó, 
ahol az Érdi Úszó Sport Kft. 
negyedik helyen került dön-
tőbe. A Jánosi Kristóf, Ko-
vács Benedek, Tohl Patrik, 
Jankó Donát összeállítású 
kvartett a fináléban egy he-
lyet visszacsúszva az előke-
lő, ötödik helyet szerezte 
meg.

A kaposvári rövidpályás 
országos bajnokságot köve-
tően az érdiek versenyzője, 
Joó Sára bejelentette, befeje-
zi tizennégy éven át tartó 
úszókarrierjét.

QQ Domonkos Bálint

Joó Sára tizennégy év után befejezi úszókarrierjét  (Fotó: D. B./archív)
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A Szuperinfó 30 éve bizonyít Magyarország hirdetési piacán, 
szolgálva a hirdetők és az olvasók igényeit.

Juttassa el hirdetését közvetlenül 

80 000 olvasóhoz
Érden, Tárnokon, Budaörsön, Törökbálinton, Diósdon, 

Százhalombattán, Herceghalmon és Budakeszin!

szolgálva a hirdetők és az olvasók igényeit.

Magyarország első országos reklámkiadványa 
2020 februártól Érden és környékén is elérhető!

Megjelenési lehetőségeiért vegye fel velünk 
a kapcsolatot a 23/520-117 telefonszámon vagy 
a szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu címen!
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