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XXV. évfolyam, 16. szám 
2015. április 29. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Parádés második félidő az Ercsi úton
Tavaszi legjobb játékával rukkolt elő az Érdi VSE a Gödöllő ellen, 4:1-re nyert a hazai csapat. 21. oldal

Érdi  Újság
Elégedett ügyfelek
Elégedettek a hivatali ügy-
intézéssel az érdi polgárok 
– ez derül ki abból a felmé-
résből, amelyet a Minőség-
irányítási Kézikönyvben 
elő írtaknak megfelelően 
készített a Polgármesteri 
Hivatal. n 7. oldal

Jelölteket állítottak 
az iskolák
Mindhárom érdi középisko-
la megnevezte diákpolgár-
mester-, illetve diákképvi-
selő- jelöltjeit. Már be is 
mutatkoztak a jelöltek, akik 
majd a szeptemberi ifjúsági 
önkormányzati választáson 
mérettetik meg magukat.

n 15. oldal

Út a siker felé
Nemrég Tekauer Márk a len-
gyelországi Poznanban ren-
dezett Középiskolai Úszó Vi-
lágbajnokságon vett részt a 
magyar válogatott tagjaként, 
ahol 100 méteres pillangó-
úszásban, és a válogatottal 
4x100 méteres vegyesúszás-
ban is aranyérmet szerzett. Őt 
kérdeztük a versenyről és cél-
jairól. n 21. oldal

Szelektív hulladékhasznosítási  
roadshow Érden a Föld napján

PET-palackból készült lengőteke, hulladékhalászat, szelektív célbadobás, újrahasznosított szemétből készült csocsóasztal és még vagy tíz külön-
féle játék várta a gyerekeket a Föld Napja érdi rendezvényén, ahol nemcsak a kreativitásukat, ügyességüket próbálhatták ki a kisiskolások, hanem 
bővíthették a szelektív hulladékgyűjtéssel, a tudatos energiafelhasználással és vásárlással kapcsolatos tudásukat is. Részletek a 6. oldalon.

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

Konyhabútor Készítése
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Kedves  
Olvasóink!
Az Érdi Újság  
szerkesztősége  
2015. április 1-jétől 
új helyen, megújult 
környezetben várja 
kedves jelenlegi és 
jövőbeli partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:
2030 Érd, Felső u. 1.
telefonszámunk:  
06-23-520-117
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Kétszáz kiállító, tucat-
nyi kulturális program, 
színvonalas szakmai 
bemutatók, verse-
nyek – ez volt az idei 
Nyitnikék, ahonnan 
nemcsak a vásárlók tá-
vozhattak elégedetten, 
hanem a vállalkozók is, 
akiknek lehetőségük 
nyílt bemutatni magu-
kat és portékájukat a 
város lakóinak. 

Három napon át az Érd 
Arénában mutatkozott be a 
helyi és környékbeli vállalko-
zók és iparosok, sport- és kul-
turális egyesületek színe-ja-
va. Volt divat- és kutyabemu-
tató, fodrász- és főzőverseny, 
hastánc, csocsó és vízihoki; 
egymás mellett árult a sajtké-
szítő, az ékszerműves, a 
biobaracklé-gyártó, és innen 
rajtolt vasárnap az Érd Körbe 
is. Olyan rendezvény volt ez, 
ahol jól megfér egymás mel-
lett a kerítésgyártó és a hob-
biművész édesanya; ahol le-
het ráérősen nézelődni, kós-
tolgatni, és rácsodálkozni, 
milyen sokszínű is a helyi 
ipar, kiskereskedelem – vál-
lalkozóként pedig új kapcso-
latokat lehet építeni egymás-
sal, és közelebb kerülni a la-

kossághoz. Hogy a háromna-
pos Nyitnikék kiállítás és vá-
sár mekkora hiányt pótolt 
Érden, azt mi sem mutatja 
jobban, mint hogy tavaly, az 
első érdi mustrán százhúsz 
kiállító mutatta be portéká-
ját, ám idén már kétszázan. 

Lettek volna többen is, ám 
nem fértek el többen. Mint 
Kupcsokné Polyák Ágnestől, 

a Pest Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (PMKIK) Kár-
pát-régiós és önkormányzati 
titkárától, a rendezvény fő-
szervezőjétől megtudtuk: a 
jelentkezéseknél elsősorban 
az érdieket, illetve a környék-
belieket részesítették előny-
ben. Azt is szem előtt tartot-
ták, hogy a kiállított termé-
kek, szolgáltatások palettája 
minél színesebb legyen. Ezen 
a vásáron senkinek sem kel-
lett bérleti díjat fizetnie, hi-
szen a kamara célja az volt, 
hogy a kisvállalkozóknak is 
bemutatkozási lehetőséget 
biztosítsanak. Így nem csoda, 
hogy túljelentkezés volt. Nem 
volt belépti díj sem, hogy mi-
nél több érdeklődőt idevonz-
zanak – és ahogy kiállítók-
ban, úgy látogatókban sem 
volt hiány: már a nyitónapon 
nagy volt a tömeg a vásárvá-
rossá alakított Érd Aréná-
ban.

– Ez nemcsak egy vásár, 
hiszen kulturális- és gasztro-
nómiai programok, sok be-
mutató, verseny és szakmai 
fórum is helyet kapott a ren-
dezvényen. A három nap fő-
szervezője kamaránk volt, 
együttműködő partnerünk az 
Érd és Környéke Ipartestület, 
támogatónk pedig a város ön-
kormányzata – magyarázta 
Kupcsokné Polyák Ágnes, aki 
több különleges programra is 

felhívta figyelmünket. Ilyen 
volt a vízihoki, ez a meglehe-
tősen új keletű sportág, amit a 
válogatott tagjai mutattak be 
Érden, azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy tanítványokat tobo-
rozzanak, és a helyi uszodá-
ban is elindítsák edzéseiket. 
Aki akarta, ki is próbálhatta, 
hogyan lehet hokizni a me-
dence fenekén. 

Kitelepedett az Arénába a 
szakorvosi rendelőintézet – 
szűrővizsgálatokkal, tanács-
adással – és a helyi intézmé-
nyek is; a Magyar Földrajzi 
Múzeum standjánál például 
kézműves foglalkozással vár-
ták a gyerekeket. 

A szombati nap egyik nagy 
eseménye a főzőverseny volt, 
amire tizenkét csapat neve-
zett – ők főztek, az érdeklő-
dők pedig kóstolgattak. Ha-
rapnivalóban egyébként sem 
volt hiány: az egyik standnál 
gluténmentes finomságokkal, 
a másiknál bio baracklével, a 
harmadiknál rétesfalat-
kákkal, vagy éppen sajtkós-
tolóval várták a közönséget. 

– Bio őszibarackosunk van 
Érden, és a gyümölcsöt, illet-
ve az abból készült levet árul-
juk. A miénken kívül össze-
sen két minősített bio barac-
kos van az országban. Ne-
künk nagy lehetőség a 
Nyitnikék, hiszen kevesen 
tudják, hogy mivel foglalko-

zunk, hiába vagyunk a fér-
jemmel született érdiek – 
mondta az egyik kiállító, 
Glavati Zsuzsanna. 

Természetesen nemcsak a 
kiállítóknak érte meg eljön-
ni, hanem a közönségnek is; 
szép számmal voltak érdek-
lődők már a pénteki megnyi-
tón is, amelyen elsőként T. 
Mészáros András köszöntöt-
te a résztvevőket, majd 
Aradszki András államtit-
kár, a térség országgyűlési 
képviselője beszélt a kis- és 
középvállalkozások közel-
múltbeli és jelenlegi helyze-
téről, hangsúlyozva: tiszte-
let jár nekik, hiszen a legne-
hezebb időszakban is a vál-
lukon vitték az országot. A 
vásárt Vereczkey Zoltán, a 
PMKIK elnöke nyitotta meg, 
aki beszámolt arról, hogy az 
iparkamara megállapodást 
kötött a Pest megyei ipartes-
tületekkel, köztük az érdivel 
is: ennek keretében anyagi-
lag támogatják az érdekkép-
viseletek rendezvényeit, 
kezdeményezéseit. Ilyen 
kezdeményezésnek tekint-
hető tulajdonképpen a 
Nyitnikék vásár is, ami az 
iparkamara és az önkor-
mányzat segítségével való-
sulhatott meg immár máso-
dik, és minden bizonnyal 
nem utolsó alkalommal.

n ÁdÁm Katalin

| 2015. április 29. |    közérdekű a hét témája    | 2015. április 29. |

Hatalmas siker a Nyitnikék, a helyi ipar és a kultúra seregszemléje

Jöttek volna, de nem fértek el többen 

Igen, ilyen is van. Egy érdi vállalkozás – amelynek fő profilja 
amúgy a préselt natúr gyümölcslé – fogott bele a különleges 
csocsóasztalok forgalmazásába. Mint Jasper Makai Emese ter-
mékmenedzsertől megtudtuk: a nem egészen tíz kiló súlyú asz-
tal teljes egészében újrahasznosított papírból készül. Érden a 
Föld napján mutatták be először, a gyerekek nagy örömére. 
Épp olyan stabil, mint a hagyományos csocsóasztalok, viszont 
bárhonnan bárhová könnyen átvihető. A Nyitnikék vásáron is 
hatalmas sikere volt.

Jól megfért egymás mellett a sajtkészítő, a kerítésgyártó, de bemutatkoztak az érdi Hungaricumok is

Papírcsocsó?!

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

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

3.  mÓRÁS ZSOlt  
 06/20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

4.  dR. BÁCS iStVÁn  
 06/23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

5.  tEKaUER nORBERt  
 06/20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

6.  KOPOR tiHamÉR  
 06/30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: Minden hónap 
első hétfőjén 17–18 óráig a 
Jószomszédság Könyvtárban, Sárd u. 35.

7.  dOnKÓ iGnÁC  
 06/20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

8.  dEmJÉn attila  
 06/20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés szerint

9.  FÜlÖP SÁndORnÉ  
 06/20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján minden hónap 
második csütörtökén 18–19 óra között az Összefogás 
Egyesület székházában, Alsó u. 8.

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

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

12.  SZaBÓ BÉla  
 06/30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu.  
Képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés alapján a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206-208.

SZŰCS GÁBOR  
 06/20-399-6227
 szgabor@mszp.hu,  
szucsgabor.erd@gmail.com
képviselői fogadóóra: telefonon 
mindennap, személyesen minden szerdán 15.00–20.00 
között a Mária utca 22-ben

dR. HaVaSi mÁRta  
 06/20-994-3727 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
képviselői fogadóóra: előzetes egyeztetés 
szerint

CSORnainÉ ROmHÁnYi JUdit  
 06/30-9868- 808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
képviselői fogadóóra: telefonon,  
vagy e-mailen történő egyeztetés után

PUlai Edina  
 06/70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
képviselői fogadóóra: telefonon történő 
egyeztetés után

dR. CSŐZiK lÁSZlÓ  
 06/30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
képviselői fogadóóra: telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján folyamatosan

Az országgyűlési képviselő fogadóórája:
dR. aRadSZKi andRÁS országgyűlési képviselő

06/20-462-6714 levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, alsó u. 3.
minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája:
SimÓ KÁROlY
Bejelentkezés 
06/23-522-313-as 
számon, fogadóóra 
előzetes telefonos 
egyeztetés alapján keddi na po kon 
a Polgármesteri Hivatalban.

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

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

A polgármester fogadóórája:
t. mÉSZÁROS andRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig. 
Előzetes bejelentkezés a 06/23-522-313 telefonszámon.

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 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu;  
Illetékesség: Diósd, Érd, Puszta-
zámor, Sóskút, Százhalombatta, 
Tárnok, Törökbálint; Ügyfélfo-
gadás: A hivatalvezető előzetes 
időpont-egyeztetés alapján 
fogadja az ügyfeleket.

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 8.00–
20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00.

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ 
KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–
15.00, péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKE-
ZELÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: 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

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

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007, 06-23-
365-041

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

SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104; E-mail: 
gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; E-mail: 
idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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nem állítanak semmit, csupán 
kérdéseket tesznek föl, ame-
lyekre a befogadónak kell 
megadnia a válaszokat.

– Hetvenöt éve él Érden, leg-
többen főként szobrászmű-
vészként ismerik, és kevesen 
tudják, hogy a pályáját a zené-
vel kezdte, sőt egy ideig dixie-
land együttesben is muzsikált. 
Hogyan lett végül képzőmű-
vész?

– Jelentkeztem a Képzőmű-
vészeti és Iparművészeti 
Szakközépiskolába is, de nem 
vettek fel, ezért a zene felé for-
dultam. Bár már gyermekko-
romban faragtam magamnak 
egy hegedűt, mégis a fúvós 
hangszereknél, a klarinétnál 
meg a szaxofonnál kötöttem 
ki.18 évesen alakítottam egy 
együttest, a MOM kultúrház-
ban játszottunk, de a zenei 
karrieremet kettévágta a sor-
katonai szolgálat, majd az 
együttes is felbomlott. Később 
ajánlottak ugyan külföldi 
szerződéseket, de akkor már 
megismertem Esztert, a fele-
ségemet, megszületett a kislá-
nyunk, és a család fontosabb 
volt számomra, mint a zenei 
karrier. 

Közben nem mondtam le a 
festészetről sem. A zenélés 
által ismertem meg a jazz 
zenére festő Gyémánt Lász-
lót, aki ünnepelt művész volt 
(idén vette át a Kossuth-dí-
ját), ő segített a rajztechni-
ka tanulásában. Felnőtt-
ként, a Zebegényi Szabad 
Iskolában előbb festő, majd 
szobrász szakon képeztem 
magam. 

– Nem modern, hanem – 
ahogyan mondja – „kor szerű” 
művésznek tartja magát. Kifej-
tené, mit ért ez alatt?

– A művész lényege a ka-
rakter. Sokan azt gondolják, 
elég, ha kimennek a Duna-
partra, és mindenki lefesti 
ugyanazt a tájat. Igaz, kicsit 
különböznek a művek, de et-
től még senki sem szerzett 
karaktert. De az sem az iga-
zi, ha rátalálok egy kifejezés-
formára, és folyton csak azt 
festem, mert ebből meg modo-
rosság lesz. A „kor szerű” 
alatt azt értem, hogy a mű-
nek, a művészetnek minden-
képpen tükröznie kell a kort, 
amelyben létrejött. Egy mű-
vészeti alkotásból ugyanis 

sokkal többet ki lehet olvasni 
egy korszakról, mint bármi-
lyen feljegyzésből vagy törté-
neti leírásból. A harmadik, 
ami szintén lényeges szá-
momra, hogy a műalkotás 
szóljon valamiről vagy vala-
kihez. Minden művész egy 
adott korban él, amelyben 
pozitív meg negatív benyomá-
sok egyaránt érik. A műnek 
azonban aktuálisnak kell 
lennie, ami alatt nem a pilla-
nat aktualitását értem, ha-
nem azt, hogy mindig aktuá-
lis marad, amit a művész 
művével megfogalmaz. 

– Rengeteget dolgozott fá-
val, de jelenleg mégis a gránit 
izgatja. Miért?

– Úgy szoktam mondani: a 
hogyan meghatározza a mit, 
és a mi visszahat a hogyanra, 
vagyis amikor valamit meg 
akarok fogalmazni, előbb rá-
találok a témára, majd a hozzá 
illő anyagot keresem. Másként 
gondolkodik az ember, ha fá-
val, és másként, ha bronzban, 
kőben fogalmazza meg az 
adott témát. Azért használok 
klasszikus, nemes anyagokat, 
mert magának a matériának 
is sajátos esztétikai hatása, 
kisugárzása van. A másik ok: 
jómagam azon művészek közé 
tartozom, akit nem nagyon 
ünnepeltek, és több száz mun-
kám még egyáltalán nem ke-

rült az emberek, a közönség 
elé. Ha esetleg 50-100 év múlva 
mégis megtekintik majd eze-
ket a műveket, azt szeretném, 
ha akkor is ugyanazt a fris-
sességet, szépséget sugároz-
nák, mint most. Az anyag min-
dig „megmutatja”, mire alkal-
mas. Meghatározza, szinte 
diktálja azt, mit lehet belőle 
faragni, formálni. 

– Pedagógusként is dolgo-
zott, és évtizedeken át vezette 
a képzőművészeti szakkört a 
kultúrházban, sőt, önkor-
mányzati képviselő is volt: 
1990-ben tagja volt az első 
szabadon választott képvise-
lő-testületnek. Később pedig a 
város művészeti életébe is be-
kapcsolódott. Ma is fáradha-
tatlanul alkot. A város díszpol-

gáraként mit szeretne még el-
érni? 

– Hamar rájöttem, hogy a 
politika nem az én asztalom, 
egy ciklus után visszavonul-
tam a politikai életből, ám a 
város művészeti élete máig 
fontos számomra. Alapító tag-
ja vagyok az X-Art Egyesület-
nek és az Érdi Művésztelep-
nek. Mostanság leginkább az 
foglalkoztat, mi lesz majd a 
műtermeimben található, több 
száz alkotásommal? Már most 
szívesen a városnak ajándé-
koznék egy állandó kiállításra 
való anyagot, de hová, ha 
nincs erre megfelelő hely? A 
Művésztelep résztvevői által 
Érdnek hagyott alkotások is 
egyre gyűlnek, de hová kerül-
nek? Azzal, hogy megnyílt a 

Városi Galéria, valóban sike-
rült a művészeti élet fehér folt-
ját színesíteni, de én a helyi 
művészeti értékekért is aggó-
dom. Talán a város díszpolgá-
raként felvethetem, hogy óriá-
si szükség lenne egy olyan 
képtárra, ahol Szepes Gyula 
művészeti hagyatékát értékel-
nék, és az itt lévő művészek-
nek is állandó kiállítást bizto-
sítana! 

Én még mindig úgy érzem, 
hogy a szellemi közéletbe éle-
tet kellene lehelni, nem kellene 
hagyni, hogy elsivatagosod-
jon! A művészetben való jár-
tasság az esztétikai érzéket 
fejleszti, ami jelentősen befo-
lyásolja az ember értékrendjét 
is. Ezért kellene több figyel-
met szentelni  város művészeti 
életének élénkítésére.
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Érdi  Újság

Ugyan, mit mondhatnék még, amit már nem írtak meg rólam? – ezzel a 
kérdéssel fogadott otthonában Eőry Emil. Majd a három és fél órás, jó han-
gulatú beszélgetés során mégis kiderült, bőven van még mit megosztania 
velünk. Végül azzal búcsúztunk el egymástól, hogy csak félbehagytuk, és 
majd alkalmas időben tovább folytatjuk a párbeszédet. A tősgyökeres érdi 
festő- és szobrászművészt abból az alkalomból kerestük meg, hogy – több 
jelentős díj, elismerés után – idén a megkapta a legmagasabb városi kitün-
tetést, Érd Díszpolgára lett.

n Bálint Edit

– Ahogy már a helyi televí-
ziónak is nyilatkoztam, ez a 
kitüntetés, sajnos azt is jelen-
ti, hogy Érdtől már több díjra 
nem számíthatok – közli ne-
vetve Eőry Emil, miközben 
benyitunk a tengernyi alko-
tással, szoborral, kisplaszti-
kával és rengeteg festmény-
nyel teli, fényárban úszó nap-

paliba. Házi galéria ez a javá-
ból, a látogatót szinte letag-
lózza a mesterművek sokasá-
ga, ide-oda kapkodja a tekin-
tetét, pedig – mint kiderül – 
mindez csupán egy része a 
hatalmas Eőry-életműnek. 
Szép rendben sorakoznak a 
régebbi és újabb munkák, 
szinte tapintható az a precizi-
tás, a művészet iránti elköte-
lezettség és alázat, ami Eőry 

Emil egész munkásságát jel-
lemzi. 

Mielőtt azonban asztalhoz 
ülünk, hogy ebben a nagysze-
rű, inspiráló miliőben beszél-
gessünk, a házigazda megmu-
tatja a hátsó kertben lévő mű-
termeit is. Kettő van: egyik a 
finomabb munkálatokra, a 
másik a durvábbakra. 

– Ezen dolgozom most – si-
mítja végig a művész a kerek-

ded formájú, halvány színű 
gránitszobrot.  – Napokig for-
gattam, mustráltam, rakos-
gattam, míg rájöttem, mit tu-
dok belőle kihozni. De így va-
gyok én minden darabbal. 
Előbb rá kell éreznem, mire 
alkalmas, mit ad ki magából 
az anyag. Talán köztéri szo-
bor lesz Győrben, ahol van 
már néhány alkotásom. Per-
sze előbb felmérem, mennyire 
illik bele a környezetbe, mert 
ez is fontos – magyarázza. – 
Sokan úgy tartják, manapság 
már mindent kitaláltak, leg-
alábbis, ami a hagyományos 
művészetet illeti – folytatja, 
amikor felesége, Eszter társa-
ságában helyet foglalunk a 
galéria-nappali asztalánál. – 
Persze, vannak új médiumok 
és technikák, de a művészet 
lényege marad. Csak minden-

kinek meg kell találnia azt a 
stílust, ami az övé, és amiben 
jól érzi magát. A művész tulaj-
donképpen olyan, mint a fa: a 
gyökere a múltat, a törzse a 
jelent, a lombja meg a virága 
pedig a jövőt szimbolizálja. A 
művész is a gyökereiből táp-
lálkozik, majd mindez át-
áramlik rajta keresztül, és a 
végén új ágakban, a lombkoro-
nában bontakozik ki. Ezért 
szeretem az Életfámat, ami ott 
áll a múzeum előtt, mert szá-
momra a „totális” művet jelen-
ti. Minden benne van egyszer-
re: a népművészet, a magyar 
történelem – az ország a kiha-
sított kétharmad részével –, 
múltunk és jelenünk. Kár, 
hogy az emberek többnyire 
felszínesen szemlélik a műal-
kotásokat. Pedig azok is az 
élet dolgairól szólnak. Soha 

Interjú Eőry Emil festő- és szobrászművésszel, Érd Díszpolgárával

Rá kell éreznem, hogy mit ad ki magából  az anyag

A műnek, a művészetnek mindenképpen tükröznie kell a kort, amelyben létrejött - mondja a művész

A művész szívesen a városnak ajándékozna egy állandó kiállításra való anyagot

Azért nem a külföldi zenészkarriert választotta Eőry Emil, mert megismerkedett feleségével, és megszületett gyermekük 
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Elégedettek a hivatali ügyintézéssel, az ügyintézők 
munkájával az érdi polgárok – ez derül ki abból 
a minden évben, így idén is elvégzett felmérés-
ből, amelyet a Minőségirányítási Kézikönyvben 
előírtaknak megfelelően készített a Polgármesteri 
Hivatal. A válaszokból kiderült: az érdiek nagy 
többsége szerint a hivatali ügyintézők udvariasak, 
gyors, szakszerű munkát végeznek.

Az ügyfelek legnagyobb 
része szociális és adóügyek-
ben fordul a hivatalhoz, de 
nagyobb számban jönnek 
építésügyben és oktatási 
ügyekben is – derül ki a ja-
nuár-februárban végzett fel-
mérésből, amelynek főbb 
eredményeit T. Mészáros 
András polgármester ismer-
tette.

A hivatal ügyfélfogadási 
rendjével a válaszadók döntő 
többsége (93 százalék) elé-
gedett, mindössze 8 százalé-
kuk nem találta elégséges-
nek a heti két ügyfélfogadási 
napot. A hivatal tájékoztatá-
si rendjére vonatkozó kérdés 
értékelése szintén pozitív, 
kifogást csupán 9 százalék 
tett ezzel kapcsolatban.

Az ügyek elintézésének 
sikerességére vonatkozó 
kérdésben is kiemelkedően 
magas az elégedettség: a 
megkérdezettek 90 százalé-
ka nyilatkozott úgy, hogy az 
ügyeket első próbálkozásra 
sikerül elintéznie. Ugyanak-
kor 10 százalékuknak csak 
második-harmadik alkalom-
mal sikerül az ügyintézést 
lezárnia.  

Pozitívum, hogy a válasz-
adók 40 százaléka szerint 
ügyének intézése során 
nincs szükség különösebb 
türelemre, az ő esetükben 
tehát precízen, pontosan és 
gyorsan történt az ügyinté-
zés. Az ügyfelek 5 százaléka 
szerint viszont nagy, a többi-
ek szerint valamennyi türe-
lem azért kell az ügyintézés-
hez. 

A megkérdezettek 57 szá-
zaléka egyáltalán nem tart-
ja szükségesnek az össze-
köttetést ügyei elintézésé-
hez, míg 7 százalék közepes, 
2 százalék pedig kis mérték-
ben tartotta szükségesnek a 
hivatalban dolgozó vagy a 
hivatalban jó kapcsolatok-
kal rendelkező személy köz-
beiktatását a számára elő-
nyös vagy gyors ügyintézés 
biztosításához. Azt azonban 
egyetlen ügyfél sem gondol-

ja, hogy összeköttetés nélkül 
lehetetlen lenne a hivatali 
ügyintézés.

A lakosság és a hivatal 
kapcsolatát a megkérdezett 
ügyfelek az ötfokú skálán 
(az „5” az egyetértést, az „1” 
az egyet nem értést jelenti) 
4,35-ös átlagra értékelték, 
ami az előző évben kapott 
4,29-es áltaghoz képest 
csaknem azonos eredmény. 
A nyilatkozók 42 százaléka 
5-ösre, azaz kiválóra érté-
kelte a hivatal és lakosság 
kapcsolatát.

Gyorsan sorra  
kerülünk  

A kérdőív egy másik 
blokkja állításokat tartal-
mazott, amelyeket az ügyfe-
lek ugyancsak ötfokú skála 
segítségével értékeltek. Az 
állítások az ügyfélfogadási 
rendre, a hivatalból érkező 
információkra, az egyenlő 
bánásmódra, a köztisztvise-
lők munkájára, szakmai fel-
készültségére, a hivatal 
megközelíthetőségére vonat-
koztak. Ezek mindegyike 
4-es átlagosztályzatot ka-
pott a megkérdezettektől. A 
legmagasabb átlagpontszá-
mot, 4,75-öt a köztisztviselők 
munkájára, felkészültségére 
adták. A hivatali ügyinté-
zést igénybe vevők úgy ítélik 
meg, hogy a hivatal alkalma-
zottai munkájukat szaksze-
rűen végző, udvarias, ügyfél-
barát ügyintézésben része-
sítik őket. Az állampolgárok 
elégedettek a részükre nyúj-
tott szolgáltatással, az infor-
mációáramlás csatornáival, 
összességében az ügyinté-
zés körülményeivel is.

A várakozás időtartamát 
és annak megítélését is vizs-
gálták: az ügyfelek többsé-
gét azonnal fogadták az ügy-
intézők, ők természetesen 
pozitívan ítélték meg a vára-
kozással töltött időt. Azok az 
ügyfelek sem emeltek kifo-
gást, akik 30 percen belül 

sorra kerültek (41 százalék). 
30 percen túlnyúló várako-
zásra pedig mindössze 
egyetlen esetben került sor.

Fentiek alapján elmondha-
tó, hogy kevés az ügyintézés 
menetében az úgynevezett 
holtidő, azaz folyamatos az 
ügyfelek fogadása, s így az 
esetek többségében a vára-
kozási idő – amennyiben van 
ilyen – sem tűnik hosszabb-
nak az elvártnál. 

Az ügyintézés időtarta-
mára vonatkozó kérdés 
alapján azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy nagyon 
megoszlik az az időtartam, 
amelyet egy-egy ügyféllel az 
ügyintéző eltölt. Az ügyfelek 
38 százalékával foglalkoz-
tak maximum 15 percet, 40 
százalékukkal 15–30 percet. 
Olyan válaszadó nem volt, 
aki úgy érezte, hogy nem 
foglalkoztak elegendő ideig 
az ügyével. Ezek az adatok 
azt mutatják, hogy a hivatal-
ban rugalmas az ügyinté-
zés, az ügyfélforgalom folya-
matos és az ügyintézők ha-
tékonyan végzik munkáju-
kat.

Mosoly az asztal 
túloldalán

Szintén ötfokú skálán kel-
lett értékelni az ügyféllel 
foglalkozó ügyintéző maga-
tartását (udvariasság, ért-
hetőség, seg ítőkészség, 
szakszerűség), illetve az 

ügyintézés körülményeit. Az 
ügyintézőknek az ügyfelek-
kel szembeni viselkedése 
mindegyik kategóriában 
gyakorlatilag 5-öst kapott, 
és az ügyintézés körülmé-
nyeit is 4,63-as átlagosztály-
zatra értékelték az ügyfelek. 

A felmérésből az is kide-
rül, hogy az ügyfelek 52 szá-
zaléka ítéli jobbnak, 13 szá-
zaléka pedig sokkal jobbnak 
az ügyintézés színvonalát 
más hivatalokhoz képest, 
míg 34 százalék szerint más 
hivatalokéval azonos szintű 
az ügyintézés, rosszabbnak 
vagy sokkal rosszabbnak 
pedig egyetlen válaszadó 
sem tartja az érdi hivatal 
munkáját.

A felmérésre adott válaszok 
alapján összességében el-
mondható, hogy az érdi Pol-
gármesteri Hivatal ügyfelei 
elégedettek mind a szakmai 
szolgáltatással, mind pedig 
az ügyintézők hozzáállásá-
val, magatartásával. Egy-két 
kiemelt pozitívum: segítő-
készség, kedvesség, udvarias 
ügyintézők, rugalmasság, 
szakszerű, alapos, gyors ügy-
intézés. Az ügyfelek ugyan-
akkor problémákat, kérése-
ket is megfogalmaztak a hiva-
talvezetés felé: „több nap kel-
lene nyitva lennie”, „lehetne 
több ügyfélfogadás”, „új hiva-
talt kellene építeni” – véleked-
tek némelyek.

n F. Z. 

Minden esztendőben kikérik a városlakók véleményét 

Elégedettek vagyunk a hivatal munkájával

Az ügyintézők hatékonyan dolgoznak az érdiek szerint

PET-palackból készült lengőteke, hulladékha-
lászat, szelektív célbadobás, újrahasznosított 
szemétből készült csocsóasztal és még vagy tíz 
különféle játék várta a gyerekeket a Föld napja 
érdi rendezvényén, ahol nemcsak a kreativitá-
sukat, ügyességüket próbálhatták ki a kisisko-
lások, hanem bővíthették a szelektív hulladék-
gyűjtéssel, a tudatos energiafelhasználással és 
vásárlással kapcsolatos tudásukat is.

A szelektív hulladék-
hasznosítási roadshow-t 
ötödik alkalommal rendez-
te meg Érd főterén a helyi 
Fidesz Zöld Tagozata, az 
Öt-hét és az Összefogás 
egyesületek; a kezdemé-
nyezést az önkormányzat, 
az ÉTH, civil szervezetek 
és cégek támogatták. Mint 
Bada Zoltán főszervezőtől 
megtudtuk, nemcsak Érd-
ről, hanem a környező tele-
pülésekről is érkeztek isko-
lás, óvodás csoportok a má-
jus 22-ei rendezvényre; 
csaknem ezer gyerek ját-
szott a tizenhat állomást 
magában foglaló zöld aka-
dálypályán. 

– Aki végigment az állo-
másokon, teljes képet kapha-
tott a szelektív hulladék-
gyűjtésről, természetesen 
játékos formában – nyilat-
kozta lapunknak Bada Zol-
tán, hozzátéve: a program-
ban nemcsak mozgásos fel-

adatok, hanem rajzverseny 
és ökototó is helyet kapott. 

Noha a program a 7–12 
éves gyerekeknek szólt iga-
zán, az óvodások és a na-
gyobb diákok is találtak élet-
koruknak megfelelő játéko-
kat: a picik közt nagy sikere 
volt a fakirakósnak, a célba 
gurításnak, illetve a lengőte-
kének, a nagyok pedig a pa-
pírból készült csocsóasztal-
nál időztek szívesen. Az 
egyik játékvezető szerint a 
rendezvényt azért is szere-
tik nagyon a gyerekek, mert 
itt sok a mozgásos feladat.

– Már az óvodások közt is 
van, aki ismeri a szelektív 
hulladékgyűjtés alapjait, az 
iskolások pedig valóban tá-
jékozottak – jegyezte meg az 
egyik szervező. Mi is ezt ta-
pasztaltuk: a megkérdezett 
harmadikos-ötödikes gyere-
kek szépen felépített vála-
szokat adtak arra, hogyan 
óvhatjuk meg Földünket, mi-

ként spórolhatunk az ener-
giával, és mi a szelektív hul-
ladékgyűjtés haszna – arra 
viszont már nem érkeztek 
egyértelmű „igen” válaszok, 
hogy otthon is külön gyűj-
tik-e a különféle szemetet. 

A Föld napja természete-
sen nem csak a szelektív hul-
ladékgyűjtésről szól. T. Mé-
száros András polgármester 
köszöntőjében kifejezte re-

ményét, hogy a fővárosi kör-
nyezetvédelmi beruházá-
soknak is köszönhetően a 
Duna vize úgy megtisztul 
majd, hogy Érdnél is füröd-
hetünk benne. 

– Remélem azt is, hogy a 
Föld-napi rendezvényeknek 
köszönhetően környezettu-
datosabban élünk majd – je-
gyezte meg a polgármester, 
aki felhívta a lakosság fi-

gyelmét egy igen aktuális 
problémára: az illegális hul-
ladékhegyek elszaporodásá-
ra.

– Remélem, a május 15–17-
ei TeSzedd! akcióhoz idén is 
sokan csatlakoznak, és ők 
meg tudják győzni a körülöt-
tünk élőket: a zöldre, a tiszta 
vízre vigyáznunk kell – zár-
ta szavait a polgármester.

n Á. K. 

Két gesztenyefát ültetett T. 
Mészáros András polgár-
mester a Föld napja rendez-
vény keretében, a Magyar 
Földrajzi Múzeum kertjében: 
az egyiket a nemrég befeje-
ződött csatornázási prog-
ramra emlékeztetve, a mási-
kat az Érd Szépe választás 
emlékére. A gesztenyefák el-
ültetésében az Érd szépe vá-
lasztás győztese és egyik 
udvarhölgye segítettek a pol-
gármesternek.

T. Mészáros András az áp-
rilis 22-ére, a Föld napjára 
időzített akción elmondta: az 
érdi csatornázás az ország 
egyik legnagyobb csatorna-
projektje volt, amelynek so-
rán a három érintett települé-
sen, Érden, Diósdon és Tár-
nokon összesen mintegy 500 
kilométernyi csövet fektettek 

le. – A csatornázás eredmé-
nyei a zöldebb környezet, a 
termőföldek minőségének ja-
vulása és az ingatlanok érté-

kének növekedése – mutatott 
rá a polgármester. 

A csatornázás előtt – tette 
hozzá T. Mészáros András 

– a magas talajvízszint mi-
att sok helyen elpusztultak 
a gyümölcsfák, a talajba 
szivárgó szennyvíz miatt 
egészségtelen és veszélyes 
volt a talajvíz, ami gyümöl-
csök növekedésére és az 
egészségre is káros hatást 
gyakorolt. A csatorna kiépí-
tését megelőző években évi 
2,7 millió liter szennyvíz 
szivárgott el, ami most mind 
a szennyvíztisztítóba kerül, 
és tiszta vízként folyik to-
vább a Dunába, javítva ezzel 
a Duna vízminőségét,  és se-
gítve a talajvíz tisztulását 
is. A szennyvízelvezetés ki-
építésével a korábbi, tartha-
tatlan állapot megszűnt, a 
rendszer folyamatos műkö-
désével, a rákötések növek-
vő számával, az emésztők 
felszámolásával a térség-

ben megteremtődött a lehe-
tőség az egészséges háztáji 
gyümölcsök, zöldségek ter-
melésére, az érdi területek 
megművelésére. Mindennek 
jelképe az a környékben ős-
honos gesztenyefa, amelyet 
a Föld napján közösen ültet-
tünk el a múzeumkertben – 
mondta T. Mészáros And-
rás.

Bada Zoltán, az Érd Szé-
pe választás főszervezője a 
faültetésen elmondta: a 
szépségverseny nagy hang-
súlyt fektet a környezettuda-
tos életmódra, a környezet-
védelemre. Hozzátette: bízik 
abban, hogy az eddigi két 
verseny sikere után hagyo-
mánnyá válik városunkban 
a rendezvény, amelyhez jö-
vőre Budaörs is csatlakozni 
kíván.  n F. Z. 

Az óvodások és a kisiskolások meglepően tájékozottak a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán

Ökojátszóházat tartottak a Föld napján

Gesztenyefákat ültettek a Földrajzi Múzeum kertjében

Tóth Réka és Bede Barbara szépségkirálynő segített a polgármesternek

A gyerekek ügyesen oldották meg a feladatokat 
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1982 óta szerte a világon április 29-én ünneplik 
a táncot. A világnap Érden sem múlt el program 
nélkül, április 25-én este óriási nyüzsgés volt a 
Szepes Gyula Művelődési Központban, hogy 
népszerűsítsék a táncművészetet, emellett lehető-
séget kínáljanak a különböző formációknak, hogy 
megismerhessék egymás munkáját, fejlődését.

Az est szervezője és a Bonton 
Tánc Sport Egyesület alapító-
ja, Bóna Jánosné elmondta, 
hogy a gálaműsorra mindig 
valamely jeles, kiemelkedő ki-

tüntetéssel rendelkező tánco-
sokat hívnak meg. Ez alkalom-
mal Szamosi Judit Liszt-díjas 
és Sebestyén Csaba Harango-
zó-díjas balettművészek nyi-
tották meg a gálát Lehár: Éva 
keringőjével. Őket követték a 
színpadon Varga Viktória és 
Németi Sándor, a Szolnoki 
Szigligeti Színház táncművé-
szei, akik Németi Sándor külön 
erre az alkalomra készített 
modern Pad de deux-ét mutat-
ták be. Ezután Somfai Péter és 
az Irish Feet Ír Sztepp Tánc-
csoport bámulatos, pörgő elő-
adásának köszönhetően kicsit 
mi magunk is betekintést nyer-
hettünk az ír tánckultúrába. 
Végül Gulyás Máté és Torba 

Regina fiatal versenytáncosok 
léptek fel, majd átadták a szín-
padot a Bonton Tánc Sport 
Egyesület tagjainak, akik 
nagy létszámuk ellenére is el-
képesztő összhangban adták 

elő műsorukat. Népszerű 
diszkó slágerekre perdültek 
táncra a Frutti Tánc Sport-
egyesület legfiatalabb növen-
dékei, a Masters Sportegyesü-
let tagjai ismert számokat búj-
tattak teljesen új köntösbe, 

majd a kifejezetten verseny-
táncra specializálódott 
Fashion Dance Táncstúdió fel-
lépőit láthattuk. A színpadi lát-
ványosságokat, akrobatikát és 
utcai táncokat képviselő 

Tigers Sport Egyesület páro-
sai szinte már lehetetlennek 
tűnő mutatványai szintén el-
nyerték a közönség tetszését. 
Színpadra léptek még a város 
legnagyobb egyesületének, az 
Érdi Torna Clubnak ifjú 

cheerleading lányai is. A gála-
műsor végén a Bonton elmúlt 
éveinek legsikeresebb koreo-
gráfiáiból láthattak néhányat 
a nézők. A est háziasszonya az 
egykor szintén a Bonton tánco-
saihoz tartozó Szatmári Tí-
mea volt. Bár a belépés ingye-
nes volt a rendezvényre, renge-
teg nagylelkű támogatás érke-
zett az egyesületek számára. 
Azonban, ahogy azt Bóna Já-

nosné is elmondta: a legna-
gyobb nyereségek a csodaszép 
műsorszámok voltak, a sok 
csillogó szempár a színpadon 
és a közönség soraiban pedig 
ajándék a szervezőknek is.

n Faiszt Nóra

Noha megalakulását még 
nem verte nagydobra, a hiva-
talos bejegyzést már jó han-
gulatú rendezvénnyel ünne-
pelte meg az Erdélyi Magya-
rok és Székelyek Érdi Egye-
sülete. Városunk legújabb ci-
vil szervezetének első batyus 
bálján csaknem háromszá-
zan mulattak a hétvégén.

Noha a farsangi időszakon 
már túl vagyunk, de jókedvű-
en mulatni bármikor lehet, 
így az Erdélyi Magyarok és 
Székelyek Érdi Egyesülete 
április 25-én batyus bállal 
adta hírül és ünnepelte meg-

alakulását. Hagyományt 
szeretnének teremteni, ami-
nek úgy tűnik, nem is lesz 
akadálya, hiszen már a bál 
időpontja előtti héten elkelt 
minden jegy, ezért a szerve-
zet a jövőben még nagyobb 
terembe tervezi a jövő évi 
mulatságot. Gáspár Antal 
elnök elárulta: 21 alapító tag 
jegyzi az egyesület tavalyi 
létrejöttét, ami azonban 
többéves gondolat és törek-
vés eredménye.

– Barátaimmal együtt ren-
geteg olyan rendezvényen 
vettünk részt a környéken, 

amelyeken erdélyi magya-
rokkal, székelyekkel talál-
koztunk, de egyébként is tud-
juk, hogy a városban és a 
térségben is nagy számban 
élnek közöttünk olyan erdé-
lyi, illetve székely származá-
sú magyarok, akik a 80-as 
évek végén, a 90-es évek ele-
jén, vagy akár ennél koráb-
ban, illetve később települtek 
Érdre, de nem ismerik egy-
mást. A szervezetnek első-
sorban az a célja, hogy össze-
fogja az Érden és környékén 
élő erdélyieket, és segítse 
őket hagyományaik megtar-
tásában, ápolásában – mond-
ta az egyesület elnöke.

A batyus bál, amelynek fő-
védnöke T. Mészáros András 
polgármester, azonban csak 
a kezdet, a továbbiakban szo-
kásaik és hagyományaik fel-
elevenítésére különféle szak-
köröket alakítanak, többek 
között saját tánccsoportot is 
szeretnének.

A bálon a székely és a ma-
gyar Himnusz közös elének-
lését követően két erdélyi 
vers hangzott el, majd a 
kerepesi Székely kör tánc-
együttesének fergeteges mű-
sorában gyönyörködhettek a 
résztvevők, akik így maguk 
is kedvet kaptak ahhoz, hogy 
akár hajnalig ropják.

n BáliNt Edit

Lélekkel bír a szó, mi meg a 
szóval, szavakkal fejezzük ki 
mindazt, amit a lelkünkben hor-
dozunk. A beszéd, az anyanyelv 
több mint kommunikáció, hi-
szen a szavainknak ereje, han-
gulata van, s mint tudjuk, van 
gyógyító, de gyilkos szó is – 
emelte ki bevezetőjében dr. 
Koltói Ádám nyelvész, az ELTE 
magyar nyelvi tanszékének do-
cense, aki a magyar nyelv hete 
alkalmából anyanyelvünk szép-
ségéről, utolérhetetlen gazdag-
ságáról tartott előadást a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban.

Két jól ismert, jeles nyelvé-
szünk, Lőrincze Lajos és Grétsy 
László kezdeményezésére, im-
már több évtizede, áprilisban 
egy teljes hetet a magyar nyelv-
nek szentelünk. Ez nem egy 
klasszikus értelemben vett ün-
nep, hiszen az anyanyelv tiszta-
ságának védelmére nem lehet 
elég egy-egy előadás vagy talál-
kozó, de még egy egész hetes 
rendezvénysorozat sem. Sokkal 
inkább az a célja, hogy felhívja a 
figyelmet és ösztönzést adjon 
arra, hogy mindennap, minden 

nyelvi megnyilatkozásunkban 
törekedjünk anyanyelvünk gaz-
dagságának, szépségének felfe-
dezésére és tudatos megőrzésé-
re! Ennek szellemében tartotta 

meg „A szó lelke – a lélek szava” 
című előadását dr. Koltói Ádám 
nyelvész, egyetemi docens, aki 
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
meghívására érkezett váro-
sunkba.

„A nyelv legyen, aminek len-
nie illik: hív, kész és tetsző ma-

gyarázója mindannak, amit a 
lélek gondol és érez” – fogalma-
zott sok évvel ezelőtt Kazinczy 
Ferenc. Ezt a ma is érvényes 
megállapítást Koltói tanár úr 

számos példával támasztotta 
alá. A szavak békítenek, de lází-
tanak is, van, hogy gyógyíta-
nak, máskor meg akár ölhetnek 
is. A „gyilkos” szó olyan, mintha 
kést döfnének az ember szívébe 
– mutatott rá, majd hozzáfűzte: 
napjainkban az a legszomo-

rúbb, hogy nem is a verbális be-
széddel van baj, hanem azzal, 
hogy lassan már szót sem vál-
tunk egymással, sőt, már nem is 
nézünk egymásra, kerüljük a 

másik embernek még a tekinte-
tét is! Pedig a közelmúltban a 
beszéd összekapcsolta az em-
bereket. Erre ma is szükség vol-
na, mert elmagányosodunk, és 
a nyelvünk is szegényedik, la-
posodik, ha egyre kevesebb ki-
fejezést használunk. Anyanyel-

vünk gazdag szókincséből sze-
mezgetve, néhány régi szó ere-
deti jelentését is elemezte, rá-
mutatva, hogy a szavak jelenté-
se, érzelmi tartalma idővel 
megváltozhat. Ma már például a 
nagymamát senki sem szólítja 
öreganyának (talán meg is sér-
tődne!), pedig – mint kiderült – 
az öreg kifejezésünk régebben 
igencsak pozitív tartalommal 
bírt, azt jelentette: tekintélyes, 
tiszteletre méltó. Hasonló a 
helyzet az élettárs szóval, 
amelynek első jelentése az igazi 
házastársra utalt, később azon-
ban ez megváltozott, mint tud-
juk, ma már egészen mást ér-
tünk alatta. Koltói Ádám azt is 
elmagyarázta, mikor illik önöz-
ni, magázni és tegezni egymást, 
és hogyan léphetünk át egyik 
formából a másikba. Szavaink-
nak lelke van, ezért sem mind-
egy, hogy adott helyzetben, kö-
zegben milyen kifejezéseket 
használunk. Anyanyelvünk pe-
dig rendkívül gazdag szókincs-
csel bír, s ha nyelv és ember egy-
másra talál, ha mindig sikerül a 
legmegfelelőbb kifejezéseket 
használnunk, akkor képesek 
leszünk lelkesíteni, nem pedig 
bántani egymást a mi édes 
anyanyelvünkkel – vélte a nyel-
vészprofesszor.

n BáliNt Edit

Magával ragadó, lélekemelő hangverseny 
részesei lehettek mindazok, akik elfogadták az 
Érdi Kamarazenekar április 26-ra szóló meghívó-
ját az Érd-Postástelepi Karmelhegyi Boldogasz-
szony templomba. 

A vasárnap délutáni kon-
certen Gluck, Mascagni, 
Haydn, Mozart, Schubert 
művek csendültek fel, ame-
lyek nemcsak csodálatos 
hangzásukkal, hanem a ze-
neművészek nagyszerű já-
tékával mélyen megérintet-
ték a jelen lévőket. A Pos-
tástelep templomának re-

mek akusztikája még élve-
zetesebbé tette ezt a csodá-
latos zenei délutánt. Bara-
nyi Anita fuvolaszólójával 
színesítette Gluck Boldog 
lelkek tánca című zenemű-
vét, amit elsőként halhat-
tunk, majd Josef Haydn 
C-dúr hegedűversenyében 
Korossy-Khayll Csongor 

nagyszerű hegedűszólója 
ragadta magával a közön-
séget. Csongor az érdi ze-
neiskolában kezdett hege-
dülni, ma a zeneakadémia 
különleges tehetségek elő-
készítőjébe jár. Mozart 
D-dúrban írt szimfoniettája 
azért kapta ezt a nevet, 
mert rövidebb mint a szim-
fónia és vonósokra íródott, 
ezért került az Érdi Kama-
razenekar repertoárjába. 
A Parasztbecsület című 
operából az Intermezzo 
hangzott el, amely most is 
lélegzetelállítóan gyönyörű 
volt. Végül a vasárnapi 
hang versenyt Schubert 
G-dúr miséje koronázta 
meg, amelyben két törökbá-
linti kórus, a Cantabile és a 
Kamarakórus is közremű-
ködött. Szólót énekelt Amb-
rus Orsolya, Cséplő Csaba 
és Nádasdi János. Az Érdi 
Kamarazenekar másfél 
órás koncertjét Héja Lász-
ló vezényelte. A zeneművek 
között Rédai Erzsébet, a 
zenekar vezetője mondott 
rövid ismertetőt a felcsen-
dülő művekről.

n BE

Disco és pad de deux, sztepp és akrobatika a Szepesben

X. Tánc Világnapja Gálaműsor Érden

Lendületben

„Tánc közben az lehetsz, ami csak lenni akarsz abban a pillanatban”

Teltházas volt az első batyus bál

Mulattak az erdélyiek

Ismeretlen ismerősök. Nem csak a vigasságban, a bajban is szá-
míthatnak egymásra

A magyar nyelv hetén Érdre látogatott dr. Koltói Ádám nyelvész

A szónak lelke, a léleknek szava van

Napjainkban nem a beszéddel van baj, inkább azzal, hogy szót sem váltunk egymással 

Az Érdi Kamarazenekar tavaszi koncertje

Szimfonietta és Boldog lelkek tánca

Korossy-Khayll Csongor és az Érdi Kamarazenekar

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartr ás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak március 1-től a készlet erejéig érvr ényesek, az áfát tartr almazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati Hőszigetelő akció!
stirotop
struktúr vakolattal

5 cm 1524 Ft/m2

6 cm 1679 Ft/m2

7 cm 1834 Ft/m2

8 cm 1989 Ft/m2

10 cm 2299 Ft/m2

12 cm 2609 Ft/m2

14 cm 2919 Ft/m2

16 cm 3229 Ft/m2

18 cm 3539 Ft/m2

20 cm 3849 Ft/m2

λλD=0,039 W/mk!

λλD=0,038 W/mk!

Komplett rendszer
1,5 mm műgyantás
vakolattal

„Ha az ár mellett…
A minőség is számít!”

stirotop 1,5 mm-es vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2499 Ft/m2

12 cm 2809 Ft/m2

14 cm 3119 Ft/m2

16 cm 3429 Ft/m2

18 cm 3739 Ft/m2

20 cm 4049 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

5 cm 285 Ft/m2

10 cm 569 Ft/m2

táblás ásványgyapot
55 cm 324 Ft/m2 10 cm 649 Ft/m2 15 cm 973 Ft/m2

10 cm 56
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00knaUF classic
tekercs

ásványgyapot

stirotop
1,5 mm-es vakolattal

grafit λD=0,032 W/mk!

5 cm 1974 Ft/m2

6 cm 2179 Ft/m2

7 cm 2384 Ft/m2

8 cm 2859 Ft/m2

10 cm 2999 Ft/m2

12 cm 3409 Ft/m2

14 cm 3819 Ft/m2

16 cm 4229 Ft/m2

18 cm 4639 Ft/m2

20 cm 5049 Ft/m2

gipszkarton

UD 0,5 115 Ft/fm
UD 0,6 139 Ft/fm
CD 0,5 179 Ft/fm
CD 0,6 206 Ft/fm

UW75 0,5 206 Ft/fm
UW 0,6 254 Ft/fm

CW75 0,5 249 Ft/fm
CW 0,6 306 Ft/fm

gipszkarton
proFilok

Polikarbonát
lemez akció!

10 mm víztiszta

2.490 Ft/m2
Az akció csak a hirdetés

felmutatása esetén érvényyes!

TeTő-Zsindely ÉPíTőAnyAg sZAküZleT

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

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

Az árak a 27% áfát tartalmazzák! Az akció a készlett erejéig tart!

OsB Akció
2.490 Ft
/táblától

www.tetouzlet.hu
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Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt

ÉRDI munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

és érvényes GKI kártyával

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.
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XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

Most jött össze először: a legjobb négy együttes között szerepelhetett az ÉRD.   20–21. oldal

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

Egy rendkívül látványos – ahogy a tervező fogalmazott –, országos, de talán világviszonylatban is egyedülálló fejlesztési koncepció került 

a képviselők asztalára az érdi közgyűlés március 26-ai ülésén. A plénum egyhangú elvi döntést hozott arról, hogy az elé tárt tervekkel egyet-

ért és támogatja azokat. (Cikkünk a 4–5. oldalon.)

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  
már a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag
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Pattogó indulóra ébred a 
falu, a város: hurrá itt az 
ünnep – bocsánat ÜNNEP.

Gyors reggeli, indulás a 
gyülekezőhelyre. S már me-
netoszlopba sorakoznak, 
kezükben zászlók és táb-
lák:

-Éljen a megbonthatatlan 
Szovjet – Magyar Barátság!

-Előre a három éves terv 
teljesítéséért!

-Éljen a munkás-paraszt 
szövetség!

-É l jen…v i rá g ozzék… 
erősödjön… túlszárnyal-
juk…

„Tengernyi ötlet, szemet 
gyönyörködtető látványos-
ság, jókedv és derü jelle-
mezte a dolgozók felvonulá-
sát a csípős szélben”(Pest 
Megyei Hirlap 1962). Az-
után a dísztribün a büszkén 
mosolygó fejesekkel, akiket 
lelkes úttörők köszöntenek, 
magyar himnusz és termé-
szetesen szovjet, egy gye-
rek már szavalja a lelkesítő 
májusi ódát élharcos köl-
tőnktől:

„Ünnep előtt fogy a szap-
pan

meg az ultra eleget,
ünnep előtt nem látni az
ablakban üveget.”

Vagy:

„Dörögnek az erdők,
Ahogyan vonulnak.
Jól odacsapódnak
Izmos férfitalpak”

Ügyeletes szónokunk da-
rálja az ünnepi beszédet:

„A Szovjetunió követke-
zetes békepolitikája ke-
mény küzdelemben vissza-
szorítja a hidegháború erő-
it! Éljen a kommunista és 
munkáspártok egysége! A 
vörös májusi zászlókon 
százmilliók szívéből szól a 
jelszó: Éljen a Szovjetunió 
Kommunista Pártja, a pro-
letárforradalom, a szocia-
lizmus, a kommunizmus út-
törője! Ez a párt Lenin párt-
ja és a párt lenini vezetése a 
dolgozók szeretetét és bi-
zalmát élvezi világszerte. A 
kapitalista országok mun-
kássága elkeseredett har-
cot folytat a monopóliumo-
kat kiszolgáló tőkés állam-

mal már nem csak a puszta 
megélhetésért, de az alap-
vető szabadságjogokért is. 
Az imperialisták mindent 
elkövetnek, hogy megaka-
dályozzák a gyarmati sor-
ban sínylődő népek felsza-
badulását. A szovjet-ma-
gyar barátság alapján, a 
kölcsönös segítség éltető 
erejére támaszkodva nép-
gazdaságunk hatalmas 
eredményeket könyvelhet 
el, s ez megalapozza az élet-
színvonal folyamatos emel-
kedését.

Társadalmunk vezető 
ereje, a munkásság, a szoci-
alista parasztság és az el-
kötelezett értelmiség már 
arra készül, hogy jó, fegyel-
mezett munkával még na-
gyobb erőfeszítéseket tesz a 
szocializmus teljes győzel-
méért.”

És így tovább, és így to-
vább…

Dörgő taps, s jönnek a ki-
tüntetések, a vándorzászlók. 
A Csepel Autógyár 600 dolgo-
zója kap kiváló dolgozó okle-
velet, 54 szocialista brigádot 
avatnak és félmillió forint ju-

talmat osztanak ki (1966). 
Négy megyei üzem kap vörös 
vándorzászlót (1964), 17-en 
nyerik el a Pest megye kiváló 
állattenyésztője arany foko-
zatát.

Következik a kultúrmű-
sor, a sportbemutató, az el-
maradhatatlan kolbász és 
langyos sör. Mindenki vi-
dám, derűs, elégedett: öröm 
és boldogság a szocialista 
demokráciában élni.

Valóban?
n  n  n

Egészen más világról 
árulkodnak a pirosbetűs 
szalagcímes újságok 4-5. ol-
dalán a hétköznapok hírei, 
az olvasói levelek, melyek 
korántsem rózsásak és lel-
kendezők:

-A nagykátai nyugdíjas 
házaspár tejpor után érdek-
lődik, mert a másfél kilomé-
terre lévő csarnokot már 
nem tudják felkeresni (1961)

-Gödöllő lakosa örvend az 
első kilométer vízvezeték-
nek, mert eddig csak né-
hány helyen volt iható víz, a 
külterületeken még kutak 
sem léteztek(1961)

-Verekedés Nyáregyhá-
zán, kézrekerült a tárnoki 
pincefosztogató(1962)

-fát lopott,majd elverte az 
erdészt Letkésen a tol-
vaj(1964)

--felrobbant a benzin Vá-
mosmikolán, amiben a há-
ziasszony ruhát mo-
sott(1963)

-szörnyethalt a szekérről 
leesett TSZ-tag (1962)

-kolléga fosztotta ki a fóti 
fodrászműhelyt (1962)

- Albertirsa és Mikebuda 
között „bányabusz” közle-
kedik, aki nem fér fel, gya-
logolhat 12 kilométert. 52-
szer volt egy hónap alatt 
tengelytörés a rossz út mi-
att (1961)

-82 éves nagykőrösi öz-
vegyasszony 12 holdat vitt 
be a közösbe, ezért 260 fo-
rint öregségi járadékot ka-
pott (1962)

- Monoron bort kértek a 
hívatlan látogatók, majd 
helybenhagyták a házigaz-
dát (1964)

-Cegléden mellbe lőtte fe-
leségét dr H.A (1964)

-halálos gázolás a 
maglódi vasútállomáson 
(1965)

-Érden meghalt az üzemi 
balesetet szenvedett 19 
éves Molnár Illés (1964)

n  n  n
Történt mindez az ün-

nep hetében Pest megyé-
ben, a hatvanas évek első 
felében.

Hát igen, ne feledjük, így 
ünnepeltünk és úgy éltünk.

A munka, a munkás 
összefogás nem-
zetközi ünnepe, az 
EU- csatlakozás em-
léknapja, a munkás 
Szent József ünnepe, 
– tavaszünnep

Újév napján, a vasárnapo-
kon, húsvéthétfőn és kará-
csony két napján kívül csak 
a hivatalos állami ünnepek 
piros betűs napok a naptár-
ban. A munkaszüneti napok. 
Attól függetlenül, ki, mit ün-
nepelt aznap.

A munka és munkásság 
nemzetközivé vált ünnepének 
keletkezése pontosan datálha-
tó: 1889-ben, a II. Internacioná-
lé kongresszusán határozták 
el. Sok mindenre nem emlék-
szem ugyan a munkásmozga-
lom története c. főiskolai tan-
tárgyból, erre az évszámra is 

csak véletlenül. Talán csak 
azért, mert épp 1956-ban tud-
tam meg, hogy XII. Pius pápa a 
Munkás Szent József ünnepé-
vé tette ezt a napot. Addig csak 
márciusban volt a névadó 
szentem ünnepe, tudtam 
ugyan azt is, hogy Kalazanci 
Szent József volt a piarista 
szerzetesrend alapítója, mert 
volt osztálytársaim jártak a 
pesti piarista gimnáziumba. 
Ahogy korábban, a pogány ün-
nepek esetében, az egyház a 
XX. században is esetenként 
keresztény tartalmat (is) adott 
a meglévő alkalmaknak. El-
végre az „aggiornamento”, a 
mai naphoz igazodás, a temp-
lomok helyett lakótelepi alag-
sorban működő munkáspapok 
és végül a katolikus liturgikus 
reform évtizedei voltak azok. 
De 1956 másért volt fontos év 
az életemben. És nem csak az 
enyémben.

Mint ahogy fontos, de a vára-
kozásokat felemásan beváltó 

esemény volt az a május elseje 
is, amikor tizenegy évvel ez-
előtt Magyarország az EU tag-
ja lett. Nem igen gondolunk 
arra, hogy ez mit jelentett és 
mit jelent ma és holnap is Érd-
nek. Csak vázlatosan: megúju-
ló központi városrészt, aluljá-
rót a két vasút alatt, fantáziát-
lan, de inter modális csomó-
pontot, vagyis vasútállomást 
és autóbusz pályaudvart. És 
főleg a lassan 80 éve halogatott 
adósság törlesztését: a főúri-
bankpanama-parcel lázás 
egyik terhes átkát, a szenny-
víz-csatorna hálózat kiépíté-
sét jelenti eddig.

A vallásos katolikusok 
számára május Mária, a 
Szűzanya hónapja. Ezért 
van minden délután litánia a 
tiszteletére a templomok-
ban. Nem köztudott, hogy 
május első vasárnapja, az 
Anyák napja is eredetileg 
Mária, a Jó Pásztor Anyjá-
nak ünnepe volt korábban. 

Ahogy az egyház magáévá 
tett világi ünnepeket, ez 
esetben fordítva, egyházi 
ünnep vált világivá a múlt 
század elején.

Az érdi katolikusok Má-
ria-tisztelete megfigyelhető 
a templomok őrá vonatkozó 
titulusain is: Kármelhegyi 
Boldogasszony (Postáste-
lep), Mária az Egyház Anyja 
(Tusculanum), Rózsafüzér 
Királynője (Újtelep), Nagy-
boldogasszony (Érdliget). A 
ciszterci nővérek Regina 
Mundi (Világ Királynője) 
apátsága nélkül nem lenne 
teljes a felsorolás.

Minden évben úgy volt, 
idén is majálissal kezdődik 
május. Sokféle népszokás fű-
ződött elsejéhez, a jeles nap-
hoz. Voltak és talán még van-
nak is vidékek itt-ott a Ma-
gyar-medencében, ahol ré-
gen az első májusi éjszakán a 
legények elhúzódtak az erdő-
be. Beszélgettek, énekeltek, 

éjfélig szomorú, majd vidám 
nótákat, ahogy fogyott az 
ital, nőtt a kedv. Azután haj-
nalban visszamentek a falu-
ba, májusfákat állítani a ki-
választott leányoknak.

Érden nincsenek faluszéli 
rengeteg erdők. Csak itt-ott 
egy kiserdő. Vannak viszont 
legények és leányok! Tán két 
éve, igazi májusfát láttam 
Parkvárosban, a Hárslevelű 
utcában. Jó kedvre derített. 
Nem csupán azért, mert is-
merős család háza előtt állt 
a májusfa, de valahogy re-
ménykeltő volt maga a lát-
vány. 

Örültem annak, hogy itt, 
Érden, a mindenfelől össze-
költözöttek, nem „hagyo-
mányt teremtettek”, hanem 
búvó patak, fiatal szívekben 
tovább élő magyar hagyo-
mány bukkant felszínre.

Igaz, ezek a fiatalok már 
szabadnak születtek.

n Votin József

Május 1. Magyarország EU-csatlakozásának évfordulója is

A sokszínű piros betűs tavaszi ünnepnap
Dacára annak, hogy megalakulásakor voltak, 
akik nem jósoltak neki hosszú időt, a néhai dr. 
Tállai Katalin által létrehozott Poly-Art Alapít-
vány májusban ünnepli megalakulásának 
huszadik évfordulóját. 

A két évtized alatt 
ugyan sokat változott és 
alakult, de az az elképze-
lés, amiért létrejött, máig 
megmaradt. ”Szeretném, 
ha az érdi művészek – a 
hivatásosak és az amatő-
rök egyaránt megismer-
nék, és kölcsönösen segí-
tenék egymást. Itt van az 
ideje, hogy szakítsunk az-
zal a belenyug vással, 
hogy Érd alvóváros! Meg-
győződésem, hogy sokkal 
több művész él a közvetlen 
környezetünkben, mint 
amenny iről  tudunk. 
Együtt sokkal többet te-
hetnénk a város kulturális 
fel lendítéséért, mint 
amennyit eddig tettünk.” 
– írta 1995 áprilisában, a 
művészeket toborzó felhí-
vásában Tállai Katalin.

A Poly-Art május 15-én 
a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban tartja 
meg jubileumi rendezvé-
nyét, amelyen az elmúlt 
20 évről Szedlacsek Emí-
lia, a kultúrház volt igaz-
gatója beszélget Somfai 
Istvánnal, az alapítvány 
kuratóriumának elnöké-
vel. A két évtizedes évfor-
duló alkalmából az Érdi 
IRKA egy teljes külön-
számot szentel a Poly-
Artnak, amelyben nem-
csak a múltról és a közel-
múltról esik szó, hanem 
sokan köszöntik, és mon-
danak véleményt az ala-
pítványról. A rendez-
vényt irodalmi, képzőmű-
vészeti alkotások és ze-
nei produkciók is színesí-
tik majd.

Ötödik alkalommal rendezi meg Érden a Szü-
letés Hetét a Kötelék–Érd térségi Közösség a 
Családokért civil csoport, csatlakozva az orszá-
gos, közel hatvan helyszínen megtartott szakmai 
tájékoztató programsorozathoz. 

Idén több helyszínen is vár-
ják az érdeklődőket: április 
30-án délután öttől a Dr. 
Romics László Egészségügyi 
Intézményben szakemberek-
kel beszélgethetnek a szülés 
minőségének fontosságáról, 
illetve a szülés szakaszairól. 
Május 5-én az Esküdt utcai 
Szappanfű Szépséglaborban 
tartanak előadásokat, a dél-
előtt fő témája a császármet-

szés lesz. Május 9-én délután 
négytől az érdligeti játszótér-
re várják a szervezők kötet-
len beszélgetésre a családo-
kat. A pikniken egészséges 
ételeket kóstolhatnak a 
résztvevők, és tombolát is 
szerveznek, érdi kézműve-
sek, kisvállalkozók, kézi-
munkázó édesanyák felaján-
lásaiból. A záró rendezvény a 
szakrendelőben lesz, ahol a 

szoptatásra való felkészülés-
ről, az elkerülhető nehézsé-
gekről kaphatnak tájékozta-
tást a szülők.

Mint azt Bognár Krisztina 
védőnőtől, a rendezvénysoro-
zat egyik szervezőjétől meg-
tudtuk, az elmúlt évekhez ké-
pest jelentős változás, hogy 
míg korábban főleg az első 
gyermekes kismamákat sze-
rették volna megszólítani, idén 
már a második, harmadik ba-
bájukat várók is sok hasznos 
előadást hallgathatnak meg.

A részletes programot, – 
melyek mindegyike ingye-
nes – a www.csaladikotelek.
hu oldalon tekinthetik meg 
az érdeklődők.

Mit nézzünk? És legfõ-
képpen: miért nézzük épp azt? 
Nem könnyû kérdés, hisz 
elképesztõ filmdömpinggel ta-
lálja szembe ma-
gát az, aki szereti 
a filmeket: mozi-
ban, tévében, vagy 
bármiféle más 
képernyõn. Nem 
ritka, hogy a film-
színházakba 8-10 
új premier érkezik 
egy aktuális héten, 
nem beszélve arról 
a mennyiségrõl, 
amely az interneten és a tévé 
képernyõje elõtt ülve várhat 
ránk. A mûsorvezetõ az Érd 
Fm egyik állandó hangja, Bá-

lint László, „névadója”-
szerkesz tõje pedig Kovács 
Gellért „Filmszerész”, aki 
másfél évtizede dolgozik fil-

mes újságíróként, nyomtatott 
és netes sajtóban, valamint 
mikrofon elõtt egyaránt. Ezen 
felül blogol is – és persze falja a 

filmeket. A Filmszerészben 
hetente az összes igazán fon-
tos bemutatóról elmondja a 
véleményét, ezek mellett DVD-
megjelenéseket és tévémûsort 
is ajánl: nagy sikerû hollywoo-
di szuperprodukciókat épp-
úgy, mint szerzõi filmeket. 
Szerinte ugyanis nincs olyan, 

hogy mûvész vagy 
közönségfilm. A 
m o z g ó k é p 
mûvészet, s minden 
mûfajnak, stílusnak 
megvan a maga kö-
zönsége. És õk 
együtt teszik ki azt 
a réteget, akikhez 
szólni szeretne a 
Filmszerész: min-
denkihez, aki szere-

ti a filmeket!
Az ÉrdFM mozimagazinját 

meghallgathatják minden 
szerdán 19.00 órakor!

Szinte folyamatosan szól 
körülöttünk a zene, akárho-
vá megyünk, olykor túl sok, 
túl felszínes és túl hangos is. 
Igaz ez a gyerekeknek író-
dott-játszott dalokra is. Pedig 
nagyon fontos lenne, hogy a 
kicsik csak színvonalas, dal-
lamos, és szövegében is tar-
talmas zenét kapjanak. Meg 
a szülők, nagyszülők is, akik 
csemetéik kedvenc lemezétől 
sokszor falra másznak, pusz-
tán azért, mert egymás után 
kétszázhuszonhatezredszer-
re hallgatva már minden, 

még a világ legtökéletesebb 
kompozíciói is nehezen elvi-
selhetőek. És valljuk be, igé-
nyes, jó, új gyermekzenét 
nem könnyű találni.

Ez alkalommal a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár állomá-
nyából egy hallgat hatót-
szerethetőt-énekelhetőt aján-
lunk Önöknek: a Rutkai Bori 
Banda Sárkányjárgány című 
összeállítását, melynek cím-
adó dala a Picur Rádió 2014-es 
„viaDal”-án megnyerte a leg-
jobb szövegírónak járó díjat. A 
lemez dalaival bejárhatjuk „a 

Föld és az Ég mesetájait: le-
szállunk egy tengerparti ját-
szótéren, tovább röpülünk az 
ázsiai partok felett, Afrikában 
Nap papával és Hold mamával 
bújócskázunk, és felfedezzük 
a Palánta planétákat is.”

A lemez az azonos színű 
könyvvel együtt jelent meg, 
melynek i l lusztrációit, 
ugyanúgy, mint a dalok szö-
vegét, dallamait Rutkai Bori 
készítette.

Hallgassák/hallgassátok, 
olvassák/olvassátok, néz-
zék/nézzétek Önök/Ti is!

Jubileum

Húszéves az érdi 
Poly-Art alapítvány 

Program

Születés Hete ötödik alkalommal:  
fókuszban a császármetszés

Zene

Sárkányjárgánnyal mesetájakon

Rádió

Filmszerész mozimagazin

Urbán László – Sajtótükör

Május 1 - színe és fonákja



12 13ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06-23-365-490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől pénte-
kig 10-től 18 óráig, hétvégén 
rendezvénytől függően, a ren-
dezvény előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírle-
velünkre!

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési  

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  
Száraz Istvánné,  

06-23-365-490/101.

PROGRAM

BABA-MAMA BÖRZE
Május 16-án, szombaton 9-12 óráig
Használt gyermekruhák cse-
réje, vására.
Minden vásárlót szeretettel 
várunk!

KIÁLLÍTÁS

Kamaraterem
Szabó Szilárd Érdi Grafikái
A tárlat megtekinthető 2015. május 31-ig.

Előtéri kiállítótér
SÓSKÚTI ANDREETTI 
KÁROLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI 
ISKOLA kiállítása
Művészeti vezető: Szekér Gizi 
fazekas
A tárlat megtekinthető május hónap-
ban.

Előtéri fotógaléria
Boros Emese önálló 
fotókiállítása
A tárlat megtekinthető május 7-ig.

KLUBÉLET

SZÓKRATÉSZ KLUB
Páros héten kedden 15-től 16 óráig.
Vezeti: Daróciné Márti néni

Játékos ismerkedés a magyar 
nyelv gazdagságával. Irodalmi 
szárnypróbálgatások ösztönzé-
se, irányítása gyermekeknek.

MERIDIAN TORNA
Ingyenes gyakorló klub
Hétfőnként 9 órakor.
Élj 100 évet egészségesen a 3-1-
2 meridián gyakorlatokkal! 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

KLUBÖVEZET
Enikő utca 2/A.

KÉZMŰVESKLUB
Kötés-horgolás a kezeden
Május 16. (szombat) 10 órakor
Részvételi díj: 300 Ft

ÖKO KÖR
Vezető: Zemlényiné Danka 
Gitta
Tel.: 06-30-868-3558
E-mail: dgittus@gmail.com

TUDATOS ÉLETMÓD 
KLUB
Páros héten, kedden 17 órakor.
Olyan világban élünk, hogy 
legnagyobb kincsünkké az 
egészség válik.
Vajon úgy is bánunk vele?
További Információ:
Hörömpő Ferenc:
06-20-955-7027
Hörömpő Ferencné:
06-20-453-6943

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás Keddtől vasárnapig:
10-től 18 óráig
MÁJUS 1-ÉN A BELÉPÉS DÍJ-
TALAN! MÁJUS 1-ÉN INGYE-
NES TÁRLATVEZETÉS!
14.00 Helytörténeti Gyűjte-
mény
16.00 Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők kiállítás

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

MAGYAR UTAZÓK, 
FÖLDRAJZI FELFEDEZŐK
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A KÁRPÁT-MEDENCE 
TUDOMÁNYOS FELTÁRÓI

Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

3276 EXPEDÍCIÓS NAP, A 
MÚZEUMALAPÍTÓ 
BALÁZS DÉNES 
GEOGRÁFUS 
ÚJRAOLVASVA
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

HELY- ÉS 
SPORTTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1.000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS

ELINDULTAM SZÉP 
HAZÁMBÓL
Dr. Szilágyi László vegyész-
professzor (Debreceni Egye-
tem) négy világrészt bemutató 
fotókiállítása. A kiállításra a 
belépés díjtalan!

A Múzeum tetőtéri előadóter-
me és a kocsiszín rendezvé-
nyekre bérbe vehető kulturá-
lis, közművelődési alaptevé-
kenységgel összeegyeztethető 
célokra. Esküvő, gyerek prog-
ramok, politikamentes ren-
dezvények. Információ: Ko-
vács Nóra 06-23-363-036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06-23-365-470/1
www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyv-
tár szolgáltatásairól és díjsza-
básáról érdeklődjön a fenti te-
lefonszámon, vagy honlapun-
kon.

A könyvtár részlegeibe 18 
éves korig és 70 éves kor fe-
lett INGYENES a beiratko-
zás. Családi jegy váltása, ér-
vényes diákigazolvány, peda-
gógusigazolvány és nyugdí-
jas igazolvány is kedvez-
ményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos 
típusú anyagának (CD, DVD) 
kölcsönzésére nem vonatkoz-
nak!

ESEMÉNYEK

Felnőttkönyvtár
KÖNYVBEMUTATÓ
Mitrovits Miklós: Lengyel, ma-
gyar „két jó barát” – a lengyel-
magyar kapcsolatok doku-
mentumai, 1957-1987 
Május 6. szerda, 17 óra
Az Érdi Lengyel-Magyar Kul-
turális Egyesület és a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár szer-
vezésében

Gyermekkönyvtár
KIÁLLÍTÁS
A költészet napi rajzpályázat 
díjnyertes alkotásaiból. Nyit-
vatartási időben folyamatosan
Minden alkotót, pedagógust és 
családtagot szeretettel vá-
runk!

Zenei könyvtár
VISSZATEKINTŐ
Válogatás korábbi rajzpályá-
zataink díjnyertes munkáiból.
A tárlat megtekinthető június 
30-ig.

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVA TARTÁSA

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06-23-365-470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek:  
10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

PARKVÁROSI 
FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06-23-367-162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG 
KÖNYVTÁRA
Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06-23-375-933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

Szeretettel várjuk könyvtá-
runkban!
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. május 4-től 10-ig

Magyarország kormánya 
2015. január 20-i 1009/2015. 
számú határozatában az 
idei évet a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlék-
évévé nyilvánította. Az em-
lékév alkalmából a Magyar 

Földrajzi Múzeum 2015 ok-
tóberében időszaki kiállí-
tással készül a „málenkij 
robotra” elhurcoltak méltó 
megemlékezésére. 

Az elhurcoltak hozzátar-
tozóit arra kérjük, hogy a 
családi emlékezet kincses-
tárából hívják elő elődeik 
szenvedéstörténetét, az el-
hurcoltaknak arcot adó 
fényképeket, a táborban töl-

tött évek tárgyait, hogy 
mindezeken keresztül a fia-
tal nemzedékek is megis-
merjék és megértsék e törté-
nelmi tragédia emberi olda-
lát! 

Kérünk mindenkit, segít-
sék gyűjtőmunkánkat, hogy 
elkészülhessen a sztálini 
terror érdi áldozatainak em-
lékkiállítása! Kérjük, segít-
senek, hogy az áldozatokra 

méltóképpen emlékezhes-
sünk!

A felajánlásokat (vissza-
emlékezések, fotók, tárgyi 
emlékek) folyamatosan vár-
juk a Magyar Földrajzi Mú-
zeumban. Bővebb informáci-
ót a múzeum 23-363-036-os 
központi számán vagy a 06-
30-581-7676 telefonszámon 
Lehoczki Zsuzsannától, il-
letve a 06-70-410-8930-as te-

lefonszámon Lendvai Timár 
Edittől kaphatnak. Segítsé-
güket előre is köszönjük!

Lehoczki Zsuzsanna tör-
ténész

Lendvai Timár Edit a 
kiállítás kurátora

Fotókat, írásos vagy tár-
gyi emlékeket keresünk 
az Érdről 1945. január 8-án 
a Szovjetunióba kényszer-
munkára elhurcoltakról:

MÁJUS 4. HÉTFŐ
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Jazzland ism. 2. rész
20.00  Érd – Gödöllő 

Labdarúgó mérkőzés ism.
21.50 Híradó ism.
22.05  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
22.20 Monda és valóság határán 4. rész

MÁJUS 5. KEDD
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép 

Kulturális magazin
20.00 Vámos Miklós műsora 4. rész
20.55 Híradó ism.
21.10  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.25 Monda és valóság határán 4. rész
21.55 Tea két személyre 4. rész

MÁJUS 6. SZERDA
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás 

Sportmagazin
20.00 KalandoZoo 4. rész

20.25  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

20.40 Jazzland 3. rész
21.10  Mozgás 

Sportmagazin
21.40 Monda és valóság határán 4. rész

MÁJUS 7. CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00 Tea két személyre 5. rész
20.30 Monda és valóság határán 4. rész
21.00  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.15  Itthon - otthon 11. rész 

Ismeretterjesztő és kulturális sorozat
21.45 Tea két személyre 5. rész
22.15  Mozgás ism. 

Sportmagazin

MÁJUS 8. PÉNTEK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Tea két személyre 5. rész
20.00 Jazzland 4.rész
20.30  Érd – Győr ism. 

Kézilabda mérkőzés felvételről
21.30  Híradó ism. 

Beszélgetés aktuális témákról

21.45  Párbeszéd ism. 
 Beszélgetés aktuális témákról 

22.00  Mozgás 
Sportmagazin

MÁJUS 9. SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ 

Vallási, nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.00 Monda és valóság határán 5. rész
20.30  Itthon - otthon 12. rész 

Ismeretterjesztő és kulturális sorozat
21.00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.30  Érd – Győr ism. 

Kézilabda mérkőzés felvételről

MÁJUS 10. VASÁRNAP
19.00 Tea két személyre 5. rész ism.
19.30  Töretlen látóhatár 

magyar dok.film, 2008. R: Cséke Zsolt
20.30  Polgár-társ ism. 

Vallási, nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

21.00  Monda és valóság határán 
5. rész ism.

21.30 Vámos Miklós műsora 4. rész
22.05  Töretlen látóhatár 

magyar dok.film, 2008. R: Cséke Zsolt
23.00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója

1. Ábrahám Ferenc
2. Almási Antal
3. Antal Ferenc
4. Antonovics Ferenc
5. Arnstein Dezső
6. Asztalos Sándor
7. Bach János
8. Bach Sándor
9. Bagi Lajos
10. Bagó Mihály
11. Bakos István
12. Balázs István
13. Balázs Márton
14. Balla Gusztáv
15. Balogh János
16. Balyó József
17. Balyó Károly
18. Bánvári Ferenc
19. Bauer Alajos
20. Becze Bisz Jenő
21. Bencsik Antal
22. Bicskei József
23. Bicskei Mária 
24. Bicskei Pál
25. Bifkovics Béla
26. Bilik József
27. Biszkovics István
28. Boczor Pál
29. Bojó Simon
30. Bokor Imre
31. Boldog Zsigmond
32. Borbély Sándor
33. Botos József
34. Bögre Ibolya

35. Bögre János
36.  Bögre Jánosné /

Rzefeld Mária/
37. Braun János
38. Braun Mihály
39. Bula Ferenc
40. Buzadics Ferenc
41. Csákics Mihály
42. Csapkovics József
43. Csapkovics Károly
44. Csenki Béla
45. Cseresnyés István
46. Cseresznyés József
47. Csernoholszki Gyula
48. Csibrák Gergely
49. Csibrák Gergely
50. Csicsics György
51. Csicsics József
52. Csikár János
53. Csipak Ferenc
54. Csipak Imre
55. Csipak Lajos
56. Csizmadia Ferenc
57. Csoma Viktor
58. Csoszik József
59. Dávid Antal
60. Dávid Antal, ifj.
61. Dávid István
62. Dávid Károly
63. Dávid Pál
64. Deák Ferenc 
65. Deffent Antal
66. Deffent János
67. Deffent József

68. Dignisz Antal
69. Dignisz József
70. Domján István
71. Dömösi János
72. Dudás Ferenc
73. Dudás Lajos
74. Egervári Károly
75. Eiseman József
76. Engler János
77. Érchegyi Ágika
78. Érchegyi János
79. Érdi Zsigmond
80. Erdősi Boldizsár
81. Eszes Bálint
82. Eszes János
83. Eszes Vendel
84. Fajt István
85. Fánczi József,  ifj.
86. Fánczi József, (id. ?)
87. Fekete Sándor
88. Ferenczi Gyula
89. Ferenczi Gyula
90. Fodor István
91. Fogarasi Károly
92. Foris József
93. Földházi Sándor
94. Gaál Lajos
95. Gendur János
96. Gerthner József
97. Glavati Ferenc
98. Glovátz János
99. Gránitz Nándor
100. Grim Ferenc
101. Grozdits István

102. Gulyás János
103.  Györgyfalvai 

András
104. Haradszki Sándor
105. Harbács István
106. Harmath Jenő
107. Hávrán Ferenc
108. Hedrik Zoltán
109. Hegedüs István
110. Hermann Viktor
111.  Hirschenberger 

András
112.  Hirschendeger 

Jakabné (berger?)
113. Hlatzki János
114. Hobor Mihály
115. Hoffmann Pál
116. Hoffmann Pál, id.
117. Horgos János
118. Horgos Lajos
119. Horváth János
120. Horváth József
121. Horváth Lajos
122. Huszár János
123. Igmándi Ferenc
124. Ilkics Ferenc
125. Ilkics Lászlóné 
126. Jäger József
127. Jámbor István
128. Jó János
129. Jovicza Sándor
130. Juhász András
131. Juhász Pál
132. Kokics János 

133. Karlovszki 
Bertalan
134. Kassai István
135. Katona János
136. Katona Kálmán
137. Kávrán András
138. Kávrán Ferenc
139. Kazár Ferenc
140. Kazár József
141. Kellner Antal
142. Kellner István
143. Kellner János
144. Kenler Ferenc
145. Kentler Sándor
146. Kerle Ferenc
147. Kernács József
148. Kernács József
149. Kervavics Péter
150. Keszler Ferenc
151. Kesztler Ferenc
152. Kiss Ernő Tibor
153. Klein Béla
154. Klein Miklós
155. Kloppfer Ferenc
156. Kokics János
157. Kolter Ferenc
158. Kovács Dániel
159. Kovács Ferenc
160. Kovács Gergely
161. Kovács István
162. Kovács József
163. Kovács Lipót
164. Krajcsovics Antal
165. Krajcsovics Balázs

166. Kramer János
167. Krenkó Mihály
168. Kurán Antal
169. László János
170. László József
171. Lepnyák Pál
172. Leskó Pál
173. Lokits János
174. Losics János
175. Lusztig Pál
176. Madlena Lajos
177. Magyar Kálmán
178. Majer Ferenc
179. Majer István
180. Majer János
181. Majer Pál
182. Malaczkó Antal
183. Mälhauser Gyula
184.  Marinkacsa 

György
185. Mátyási Sándor
186. Mészáros Lajos
187. Mészáros Sándor
188. Miákics Gusztáv
189. Miákics József
190. Miákics Miklós
191. Michl Lajos
192. Mojzer József
193. Molnár Béla
194. Molnár István
195. Molnár Kun Lajos
196. Molnár Kun Lajos
197. Nagy Ferenc
198. Nagy Ferenc, id.

199. Nagy István
200. Nagy Károly
201. Nagy Sándor
202. Néderman Ferenc
203. Németh Géza
204. Németh István
205. Németh Jenő
206.  Niederkirchner 

Ilona
207. Onódi Gyula
208. Onódi Lajos
209. Pajer Ferenc
210. Pákozdi Márton
211. Pálesz Géza
212. Pálfi Imre
213. Palkovics Dániel
214. Palovics István
215. Papp Ferenc
216. Pasternák János
217. Pávics Márton
218. Pechler Mihályné 
219. Perjési István
220. Peszternác János
221. Petik Attila
222. Pető Endre
223. Pető Géza
224. Pető Géza, ifj.
225. Petrás János
226. Pintér György
227. Pluhár János
228. Pók Károly
229. Pokorni István
230. Pokorni Lajos

231.  Polákovics 
Fábiánné

232. Polákovics Ferenc
233. Polákovics János
234. Posznik Antal 
235. Póth Gusztáv, id.
236. Póth Gusztáv, ifj.
237. Póth József
238. Póth Károly
239. Póth László
240. Pozpisch Károly
241. Pradics József
242. Princz István
243. Pusztai József
244. Radszky János
245. Regős István
246. Rieth István 
247. Rozs István
248. Rujz Gábor
249. Ruzsenszki Ferenc
250. Sárkány Dezső
251. Schmal Antal
252. Siba Frigyes
253. Silye Imre, id.
254. Simon György
255. Simon György
256. Simon István
257. Simon testvérek
258. Sinkó Ferenc
259. Sinkó István
260. Sinkó József
261. Sinkó Mihály
262. Sinkó Sebestyén
263. Slimó István

264. Slimó Mihály
265. Soproni József
266. Stadler József
267. Stagl Nándor, ifj.
268. Stefánovics János
269.  Stefánovics 

Kálmán
270. Steinhauser Antal
271.  Steinhauser 

Ferenc
272. Steinhauser János
273. Steinhauser József
274.  Steinhauser 

József,  id.
275.  Steinhauser 

József,  ifj.
276. Steinhauser Pál
277. Stiegler György
278. Stiegler Károly
279. Stiegler Mihály
280. Szabó Imre
281. Szabó István
282. Szalai Gábor
283. Szalai Irén
284. Szalai László
285. Szalai Simon
286. Szeder Ágoston
287. Szeith István
288. Szeitl Ferenc
289. Szép Péter
290. Szer Ferenc
291. Szilágyi István
292. Szirmai Károly
293. Sztopics András

294. Tarics Mátyás
295. Timár György 
296. Tímár Józsefné
297. Tokics István
298. Tokics József
299. Tollár Antal
300. Tollár István
301. Tóth János
302. Tóth Károly
303. Tóth Mihály
304. Tóth Pál
305. Török Károly
306. Tunkl Gyula
307. Tunkl Imre
308. Tüke Pál
309. Újvári István
310. Váraljai Miklós
311. Varga Ferenc
312. Várkői György
313. Vaskó József
314. Verbach András
315. Versics Antal 
316. Versics József
317. Versitz Béla
318. Versitz János
319. Versitz Márton
320. Versitz Mihály
321. Zsákovics István
322. Zsákovics János
323. Zsélics István
324. Zsóri Vince

FELHÍVÁS



14 15ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. április 29. |    helyi érték érd számít rád    | 2015. április 29. |

Egy tányéron négy-öt darab falatnyi sütemény, 
mellé egy feketekávé – ez a Franciaországban 
jól ismert Café gourmand desszert, amit szeret-
ne itthon is népszerűvé tenni a Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestülete. A francia süte-
ménykülönlegességeket megismertető orszá-
gos akcióhoz csatlakozott az érdi Pataki cukrász-
da is, ahol lapunk megjelenésekor, csütörtökön 
zárul a Café gourmand hét. 

A cukrászda tíz napon ke-
resztül ötféle francia mini 
desszerttel lepte meg a ven-
dégeket – a meglepetés szó 
szerint értendő, hiszen az is 
hozzátartozik e francia szo-
káshoz, hogy nem lehet tudni 
előre, milyen süteményt ka-
punk a kávénk mellé. 

– Új szlogenünk ez évtől: 
legyen trend cukrászdába 
járni! Úgy látjuk, hogy a ven-
dégek becsalogatásához a 
hagyományos termékek és a 
jó minőség nem elég; újat kell 
kínálni – nyilatkozta az érdi 
Café gourmand hetet meg-
nyitó április 20-i sajtótájé-
koztatón Vojtek Éva, a Cuk-

rászmester Magazin főszer-
kesztője.

Hetente az ország más és 
más pontján találkozhat a 
nagyközönség a Café 
gourmand rendezvénnyel. 
Érd az ötödik állomás a sor-
ban; az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy nemcsak 
a cukrászdába járók, hanem 
maguk a cukrászok is meg-
szerették a kezdeményezést. 

Természetesen mindenhol 
más-más kínálattal készül-
tek e speciális hétre. Mint 
Pataki Ádámtól, a cukrászda 
tulajdonosától megtudtuk, 
Érden parfé, a klasszikus 
opera-szelet átdolgozott vál-

tozata, egy különleges 
macaron, karamellás tejcso-
koládé mousse, valamint egy 
francia teasütemény szere-
pelt a repertoáron, azaz a 
tányéron. 

– Mi, kézműves cukrászok, 
csak úgy tudjuk felvenni a 
harcot a multikkal, ha jó mi-
nőségű alapanyagokból jó 
termékeket készítünk a ven-
dégeinknek, akik ezt érzik, 
és meg is hálálják. Édes-
apánkról nagy hagyaték ma-
radt ránk: a hagyományok 
tisztelete, a különböző inno-
vációk, a kreativitás egy-
aránt hangsúlyt kap a cuk-
rászdánkban. 

Pataki Ádám azt tervezi, 
hogy idényjelleggel rendez-
nek majd további különle-
ges heteket is magyar alap-
anyagokra, ősszel például 
gesztenyére, szilvára, sző-
lőre építve.

Addig azonban nem érde-
mes várni: május 8-án lesz a 
kézműves fagylalt napja; ek-
kor fél áron kapható majd a 
jeges édesség sok hazai cuk-
rászdában – köztük a Pataki-
ban is. n Á. K.

Nem sokszor látunk több mint 1000 biciklist egy helyen. Május 26-án, va-
sárnap, a kisebb-nagyobb, hagyományosabb és modernebb kerékpárok 
megtöltötték az Érd Aréna előtti teret. A résztvevők között nem csak érdi 
lakosok, hanem az ország más pontjából jövő kerékpárosok is voltak és az 
sem volt ritka, hogy egy egész család ragadta meg a bringát.

Az idei tekerés a Föld nap-
ja alkalmából került meg-
rendezésre, hiszen amikor 

kerékpárral utazunk ponto-
san környezetünk érdekét 
szolgáljuk. Csengeri Attila a 

verseny alapítószervezője 
elmondta: az, hogy a rendez-
vény ekkorára nőtt, azoknak 

köszönhető, akik melléjük 
álltak, és hasonlóan gondol-
kodnak a világról, mint az 
egyesület tagjai. Osztoznak 
például abban a vélemény-
ben, miszerint a kerékpár 
nem csak egy sporteszköz, 
hanem egy közlekedési for-
ma, hogy hobbiszinten is le-
het használni, illetve, hogy 
közösségformáló erővel ren-
delkezik, hiszen baráti tár-
saságokat hozhat létre. Az 
esemény kiemelt célja, hogy 
felhívja a figyelmet a kerék-
párosok egyre növekvő szá-
mára, és hogy a város 
infrastruktúrális beruházá-
sokkal is segítse a kerékpár-
ral közlekedőket. A szervező 
megerősítette, hogy ilyen 
jellegű beruházások történ-
nek, de a biztonságos érdi 
kerékpáros közlekedés még 
így is gyerekcipőben jár, 
nagy hangsúlyt kell fektetni 
rá. 

Az Érd Körbe útvonala az 
Érd Arénától indult a vá-
rosközpont felé, több olyan 
pontot érintve, melyek mél-
tán mondhatóak a város 
büszkeségének, többek kö-
zött a földrajzi múzeum 
előtt is elhaladtak a részt-
vevők, akik ezután leteker-
tek a Duna partjára is, ahol 
évekkel ezelőtt kerékpárút 
épült.

A főszervező biztonsági el-
igazítása után T. Mészáros 
András, Érd Polgármestere 
nyitotta meg a rendezvényt. 
Beszédében elmondta, hogy 
örömmel támogatja az ese-
ményt. A polgármester a ké-
sőbbiekre nézve megerősí-
tette, hogy a kerékpárutak-
nak és a kerékpározáshoz 
kapcsolódó infrastruktúrá-
nak fejlődnie kell, és hogy 
mind a maga, mind a köz-
gyűlés nevében igyekeznek 
évről évre kiszolgálni a ke-
rékpárosokat. Végül min-
denkinek jó tekerést, és biz-
tonságos közlekedést kívánt.

n GÁjÁsz EniKő

A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, 
szerető gazdájára, új csa-
ládra lel. Arra biztatunk 
minden kedves gazdi-
jelöltet, válasszon magának 
olyan kedvencet, akinek 
befogadásával még egy 
életnek ad lehetőséget, hi-
szen a helyére újabb rászo-
ruló kerülhet. Semmi sem 
ér fel egy sokat szenvedett 
kutya vagy cica hálájával, 

szeretetünket százszoro-
san viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Al-
mát vagy Funky-t, vegye fel 
a kapcsolatot a Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Ala-
pítvány munkatársaival. 
Telefon: 06-30-276-6071 
vag y 06-30-910-6987, 
E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi 
gazdikeresőt pedig megta-
lálja a w w w.sirius-
alapitvany.hu weboldalon.

Mindhárom érdi középiskola megnevezte diákpolgármester-, illetve 
diákképviselő- jelöltjeit – jelentette be T. Mészáros András polgármes-
ter sajtótájékoztatóján. Az eseményen bemutatkoztak a jelöltek is, akik 
majd a szeptember 30-ai ifjúsági önkormányzati választáson méret-
tetik meg magukat. A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, 
a Kós Károly Szakképző Iskola, illetve a Vörösmarty Mihály Gimnázium 
polgármester-jelöltjei készülő választási programjukból is ízelítőt adtak.

Szeptember végén önálló 
érdekképviseletet választ 
magának az érdi tanuló ifjú-
ság. Az „Érd számít Rád”” 
szlogennel megalakuló érdi 
ifjúsági önkormányzatot a 
város középiskolásai vá-
lasztják egy évre, a testület 
pedig – az országban egye-
dülálló módon – tíz millió fo-
rintos költségvetéssel gaz-
dálkodhat – mondta a jelölte-
ket bemutató sajtótájékozta-
tón Érd polgármestere. T. 

Mészáros András hangsú-
lyozta: az ifjúsági önkor-
mányzat ezt az összeget 
olyan célokra, ügyekre for-
díthatja, amelyek a diákság 
érdekeit szolgálják. A várha-
tóan október elején megala-
kuló testületet a megválasz-
tott diákpolgármester veze-
ti, akinek a munkáját egy 
alpolgármester és öt képvi-
selő segíti majd. A választást 
egy hónapos választási kam-
pány előzi meg, a szavazásra 
pedig a három érdi középis-
kola valamennyi diákja jogo-
sult. A diákpolgármesteri 
tisztséget a legtöbb szavaza-
tot kapó jelölt nyeri el, a má-
sodik legtöbb szavazatott 
kapó polgármesterjelölt lesz 
az alpolgármester, a testület 
pedig a képviselőjelöltek kö-
zül az öt legtöbb szavazatot 
szerző diákból áll majd.  A 
diákönkormányzatnak leg-
alább kéthavonta üléseznie 
kell, ezeken az általános is-
kolák egy-egy tanulója ta-
nácskozási joggal vehet 
részt. 

A jelöltállítást a középisko-
lák saját hatáskörben bonyo-
líthatták le. Bár az érdi ifjú-
sági önkormányzat működé-
sét és a választást szabályo-
zó Alapokmány iskolánként 
két-két jelölt indulását tette 
lehetővé, az intézmények 
mindegyike egy jelölttel vág 
neki a választásnak. Az Érdi 
Újság mindhárom iskola pol-
gármesterjelöltjét, illetve pe-
dagógusaikat ismegkérdezte 
a választásról.

– Ha megválasztanak, mi 
lenne az elsődleges feladat, 
amit megvalósítanál?

Tomka Lilla – a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és 
Gimnázium polgármester-
jelöltje:

Szeretném képviselni Érd 
diákjait. Különböző rendez-
vényeket szerveznék azért, 
hogy a diákok jól érezzék 
magukat.

Gregor Alexandra – a 
Kós Károly Szakképző Is-
kola polgármesterjelöltje:

A diákok közlekedését fej-
leszteném, ugyanis a buszo-
kon nem férünk el, valamint 
bicikliutakat hoznék létre 
az iskolákig, és hogy ne 
kelljen a diákoknak mindig 
korán kelniük, gyarapíta-
nám a busz- és vonatjárato-
kat is.

Erdélyi Áron János – a 
Vörösmarty Mihály Gim-
názium polgármesterje-
löltje:

Először is egy közvéle-
mény-kutatást végeznék a 
három iskolában, hogy mik a 
legnagyobb hiányosságok, 
de tervezek egy közös, nagy 
diák ön kormány zati tábort 
is, azért, hogy a meglévő ifjú-
sági önkormányzat együtt 
szervezze a dolgokat. A 
programomban szerepel egy 
angol cserediák-program is, 
valamint a tanév felénél és 
év végén közös bulikat szer-
veznék.

– Miért indultál a diákpol-
gármester-választáson?

T. L.: Szeretnék belelátni 
ebbe a munkakörbe, érdekel, 
hogy egy polgármesternek 
milyen feladatai vannak, 
például egy rendezvényen, 
ha meghívják, mit kell csi-
nálnia.

G. A.: Úgy gondolom, hogy 
terveim reálisak, és az isko-
láknak szüksége van ilyen 
fejlesztésekre.

E. Á. J.: Nagy lehetőséget 
látok benne. A diákpolgár-
mester megnövelheti a diá-
kok iskolához fűződő élmé-
nyét, nem csak az intézmé-
nyen belül, hanem azon kí-
vül is. De azért is indultam, 
mert alkalmasnak találom 
rá magam, már van tapasz-
talatom ilyen téren, és a 
technikai hátterét is isme-
rem.

n  n  n

– Mi a véleménye a diák-
polgármester-választás be-
vezetéséről?

Szilasné Mészáros Judit 
– a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium igazgatója: 

A tinédzserek, a középis-
kolások bevonása a köz-
életbe, az ő ötleteik, inno-
vációjuk felhasználása szí-
nesítheti az ifjúságpoliti-
kát. Fontos, hogy a gyerme-
kek a közéletiségre példát 
lássanak maguk közül, 
olyan tanulókat, társaikat 

válasszák ki, akik tudnak a 
közösségért tenni, mert ez 
egy nagy feladat lesz, ami 
nagy felelősséggel jár. Egy 
egyedülálló típusú diákpol-
gármester választás törté-
nik Érd Megyei Jogú Város-
ban, hiszen egy éven ke-
resztül dolgozik majd ez a 
testület és annak vezetője, 
akik az összes érdi tanuló-
ért tudnak tenni ötleteik-
kel.

Dr. Sláginé Molnár Beáta 
– a Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
pedagógusa: 

Több szempontból is jó ez 
a választás. Egyrészt a diá-
kok így betekintést nyernek 
az önkormányzatnál folyó 
munkába, másrészt azon kí-
vül, hogy egy képviselő vagy 
a polgármester rendezvé-
nyeken vesz részt, más, akár 
kellemetlen feladatai is le-
hetnek. A diákok felelősség-
tudatát is növeli ez a feladat. 
Betekintést nyerhetnek a 
választások menetébe. A tá-
volabbi cél az, hogy felelős-
ségteljes polgárokat nevel-
jünk, akik a közösség érde-
keit nézik.

Weszprémy Barna – a 
Kós Károly Szakképző Is-
kola igazgatója:

Az egyik legnagyobb hoza-
déka a választásnak, hogy a 
tanulók saját bőrükön gyako-
rolhatják a demokráciát, és ha 
már betöltik a választó korha-
tárt, akkor képben vannak, 
valamint tudják, hogy minek 
mi az ára, és mit lehet elérni 
különböző célkitűzéseket ille-
tően. Fontos, hogy a fiatal kor-

osztályban legyen egy olyan 
réteg, amelyik be tudja tölteni 
azt a szerepkört, ami a társa-
dalom irányításához, képvise-
letéhez szükségeltetik.

Közlekedés-fejlesztést, bicikli utakat, cserediák-programot terveznek a diákpolgármesterek

Ifjúsági önkormányzat: jelölteket állítottak 
I

A jelöltállítást és a választást a diákok saját hatáskörben bonyolítják le

Legyen trend cukrászdába járni!

A városvezetés beruházásokkal is segíti a bringázókat

Körbetekertük Érdet!

Gazdikereső

Alma Nem várt vemhességből 
született kölyök. 5 hónap körüli 
szuka. Anyja németjuhász ke-
verék, apja ismeretlen, de felte-
hetően közepes vagy nagy ter-
metűre nő. Még sok foglalko-
zást igényel. Nagyon játékos és 
barátságos, figyelmes, tanítha-
tó, a pórázzal még ismerkedik.

Funky Érd Parkvárosban azo-
nosító nélkül talált kedves, 
kistestű kutyus, 2 év körüli szu-
ka. Eredeti gazdája nem je-
lentkezett, így új, felelős csalá-
dot keres. Barátságos, játékos, 
más kutyákkal is jól kijön. 
Apró termete és rövid szőre 
miatt benti tartásra ajánlott. 
Ivartalanítás után vihető el.

A magyar fejlesztés, a kötélhaj-
tású kerékpár előnyeiről érdeklő-
dik Érd polgármestere

Tekerés a biztonságosabb kerékpározásért

Gárdonyi Géza Általá-
nos iskola és Gimnázi-
um képviselőjelöltjei: 
Iván Réka, Trinfa Fanni, 
Varga Dzsennifer, Bajnay 
Kamilla, Méreg Benjamin
Kós Károly szakképző is-
kola képviselőjelöltjei: 
Szabácsik Krisztina, Full
mann Dominik, Molnár 
Sándor, Guruz Fanni, Dalos 
Nándor, Ilcsik Petra, Kurán 
Klaudia, Szívós Zsolt
Vörösmarty Mihály 
Gimnázium képviselője-
löltjei: Márton Lily, Szécsi 
Richárd, Nyitrai Rita, Barta 
Szilvia, Pató Patrícia

Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

2030 Érd, Ercsi út 32.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás:
H-P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

Hasított, vágott (25, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác

Szórt tűzifa kiszállítva Érdre
Kalodás tűzifa (vas, fa)

Fűrészpor

Fa brikett
akció 1 raklap
vásárlása esetén 60 Ft/kg

T ű Z i f a T e l e p
TavasZi akció!

Érdrekiszállított 2-3-4m3-es szórt akác, tölgy tűzifa tavalyi áron!

akÁc TÖLGY
2 m3 30 000 Ft 28 000 Ft
3 m3 43 000 Ft 40 000 Ft
4 m3 56 000 Ft 52 000 Ft

Az akció a május 23-ig leadott rendelésekre érvényes, májusi kiszállítással!
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Tájékoztató és tudnivalók 
a 2015. évi, tavaszi zöldhulladék 
és biohulladék elszállításáról

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az ön-
kormányzat képviselő-testülete 23/2005. (VII.01.) sz. rende-
lete alapján 2015-ben április 11. május 2. között végzi el a 
tavaszi zöldhulladék-gyűjtést.

A gyűjtési és a szállítási technológia megegyezik a 
korábban már megszokott gyűjtési technológiával. A 
biohulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 m3-t meg nem 
haladó mennyiségben, zsákban vagy legfeljebb 1 méte-
res darabokra vágva és kötegelve helyezheti az ingatlana 
elé, az ütemterven feltüntetett időpontban. Az ingatlanok 
elé zsákban kihelyezett zöldhulladék, kötegelt fanyesedék 
gyűjtése és elszállítása minden érdi ügyfelünknek díjmen-
tes.

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

Fontos!
A gyűjtést az alább kijelölt utcákban egyszerre több 

helyszínen kezdjük meg, és több napon át folyamatosan 
végezzük. A programozott ütemterv miatt nem tudjuk 
megoldani a későn kirakott zsákokért a visszafordulást. 
Ezért az ütemtervben feltüntetett kezdő napon az egész 
kijelölt területen, reggel 7 órára kérjük kihelyezni a zsá-
kokat és a kötegelt fanyesedéket az ingatlan elé.

A zöldjárat teljes ideje alatt (2015. április 11-től 2015. 
május 2-ig) a hulladékudvarban (Sas utca 2.sz.) az ÖK. 
rendeletnek megfelelően érdi lakossági ügyfeleinktől a 
beszállított zöldhulladékot korlátozás nélkül átvesszük. 

ZÖLDJÁRAT ÜTEMTERV 2015.

2015. MÁJUS 2. 

Kérjük, hogy az itt megjelölt utcák ingatlantulajdonosai 
május 2-án, szombaton reggel 7 órára szíveskedjenek az 
összegyűjtött zöld hulladékot, valamint a – legfeljebb 
egy méteresre vágott – kötegelt ágakat az ingatlanuk elé 
kirakni.
Ács u., Aggteleki u., Ajnácskő u., Aknász u., Aradi u., Aradi u., 
Aszfaltozó u., Asztalos u., Bádogos u., Bajcsy-Zs. u., Bakonyi u., 
Bányász u., Barlang u., Bérc u., Betonozó u., Bihari u., Bikszádi 
u., Bognár u., Borszéki u., Börzsönyi u., Brassói u., Burkoló u., 
Búvár u., Bükk u., Cserhalmi u., Cserhát u., Csigás u., Csillés 
u., Csiszoló u., Csobánci u., Csókakő u., Csúcs u., Csurgói 
u., Daróci u., Darukezelő u., Debrői u., Detrekő u., Dévai u., 
Dévényi u., Drégely u., Egervári u., Esztergályos u., Faragó u., 
Fátra u., Favágó u., Fazekas u., Felvinci u., Fényező u., Festő u., 
Firtos u., Fogarasi u., Földmérő u., Földmunkás u., Fraknó u., 
Fűtó u., Fuvaros u., Füleki u., Fűrészelő u., Füzérvári u., Gépész 
u., Hargitai u., Hegesztő u., Hegyalja u., Iglói u., Írottkő u., 
Kalotaszegi út Kárpáti u., Kassai u., Késmárki u., Kolozsvári u., 
Komáromi u., Komlói u., Körmöci u., Korompai u., Korponai u., 
Kőhalmi u., Kőszegi u., Krasznahorkai u., Kubikos u., Liptói u., 
Lőcsei u., Mátra u., Mecseki u., Murányi u., Naszályi u., Nógrádi 
u., Orom u., Radnai u., Regéci u., Retyezáti u., Rozsnyói u., 
Salgói u., Selmeci u., Somogyvári u., Somoskő u., Sóskúti u., 
Szendrői u., Szigetvári u., Sziklás u., Szirtes u., Szovátai u., 
Tárnoki u., (a Bajcsy-Zs. út és a Kolozsvári utca között), Tátra 
u., Temesvári u., Tömösi u., Tordai u., Torockói u., Törcsvári 
u., Trencséni u., Tusnádi u., Ungvári u., Üveges u., Vereckei 
u., Vihorláti u., Visegrádi u., Vízmosás u., Zengő u., Zilahi u., 
Zólyomi u.

Szamek Zsolt
ügyvezető

ÉTH Nonprofit kft

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-200-0890, 06-30-621-2596

lumabt@t-online.hu

Roma 
ügyfélfogadás

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Rafael 

Attila a hétfői és szerdai 
napokon 13 és 15 óra között 
ügyfélfogadást tart a Polgárok 

Háza 204-es szobájában.
Telefon: 522-300/297-es mellék

Felhívás
„Érd egészségügyéért Díj” odaítélésére

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) számú önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése 
alapján az Érd Egészségügyéért Díj adományozható a város egészségügy ellátásába 
érdekében kiemelkedő tevékenységet végző orvosnak, gyógyszerésznek, ápoló és 
kisegítő személyzetnek, valamint példaértékű munkát végző közösségnek.

Az Érd Egészségügyéért Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz 
javaslatot. Az elismerések adományozásáról a Közgyűlés dönt. Az elismerés átadására 
a Közgyűlés júniusi ülésén kerül sor.

A Bizottság felkéri az elnököt, gondoskodjon a felhívás megjelentetéséről az Érdi 
Újságban és a városi honlapon.

A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani. (Érd, Budai út 8.)

Benyújtási határidő: 2015. május 12.

Érd idén is csatlakozik a 
TeSzedd! mozgalomhoz, 
amelyre ebben az évben má-
jus 15-17. között kerül sor. Az 
országos akció során az ön-
kéntesek, ahogy az elmúlt 
években is, kitakarítják a 
várost. A kezdeményezéshez 
bárki csatlakoz-
hat, akinek fon-
tos környezete, a 
város tisztasá-
ga.

Tavaszi nagy-
takarítást végez-
hetnek Érden – 
az ország sok 
más településé-
hez hasonlóan – 
azok az önkéntesek, akik 
csatlakoznak a májusi V. 
TeSzedd! akcióhoz. Ehhez 
nem kell mást tenni, mint re-
g isztrá l n i  a ht tp: //
szelektalok.hu/teszedd in-
ternetes oldalon, vagy jelez-
ni a részvételi szándékot a 
lumabt@t-online.hu email-
címen, ahol Macsotay Tibor, 
az érdi polgárőrség vezetője 
várja a jelentkezőket.

A TeSzedd! – Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért 
akció az egyik legnagyobb 
önkéntes mozgalom Ma-

gyarországon, amely öt év-
vel ezelőtt indult. A szemét-
gyűjtési akció keretében 
szerte az országban nagyta-
karítanak a TeSzedd! ön-
kéntesei. A mozgalom célja, 
hogy minél több ember kife-
jezésre juttathassa a benne 

rejlő igényt környezete tisz-
tán tartására. 

A mozgalom idén a nemzet-
közi színtérre is kilép: Ma-
gyarország ugyanis 2014-
ben a TeSzedd! akcióval csat-
lakozott a  „Let’s Clean Up 
Europe!” elnevezésű összeu-
rópai kezdeményezéshez, 
amit az Európai Bizottság 
programja keretében szer-
veznek meg évről évre, és 
amelynek során idén szintén 
májusban szedik a szemetet 
egyszerre, egy hétvégén Eu-
rópa polgárai. 

A TeSzedd! mozgalom a 
kezdetektől népszerű város-
unkban. Tavaly 16 helyszí-
nen gyűjtöttek, takarított 
mintegy 200 önkéntes, akik 
összesen 33 ezer 230 kilo-
gramm hulladéktól és több 
mint 2 ezer kilogramm autó-

gumitól szabadí-
tották meg a vá-
rost.

Noha az ille-
gális szemétel-
helyezés súlyos 
s z a n k c i ó k k a l 
járó bűncselek-
mény, amely há-
rom évig tartó 
szabadságvesz-

téssel büntetendő (veszé-
lyes hulladék esetén pedig 
a büntetés öt év is lehet), 
Érden jelentős károkat 
okoz az illegálisan lera-
kott hulladék, a város pe-
dig évről évre tízmilliókat 
költ a külterületek, erdők 
megtisztítására. Az Érd és 
Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. tavaly mint-
egy 550 tonna illegálisan 
lerakott hulladékot, sze-
metet gyűjtött össze szerte 
a városban.

n F.Z.

TeSzedd! akció májusban
Az őstölgyfás Czabai-kertben szabadtéri bemu-
tató órát tartott Gaál József Attiláné tanítónő. A 
napfényes, madárcsicsergéstől hangos délelőtti 
tanórán azonban nemcsak a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola másodikos tanulói, hanem az 
Érdi Tankerület pedagógusai is részt vettek.

Egy pedagógiai projekt ré-
szeként a kisiskolások taní-
tónője azt kívánta kollégái-
nak bemutatni, hogy a tan-

anyag begyakorlásához nem 
feltétlenül, és nem mindig 
szükségesek iskolai tanter-
mi körülmények. Itt a máso-

dikos gyerekek játék közben 
számoltak és miközben da-
loltak, mondókáztak, észre-
vétlenül is ismételték az ad-
dig elsajátított ismereteket. 
Gaál József Attiláné úgy vél-
te, nemcsak a természetis-
mereti vagy a technika, ha-
nem akár az olvasás, és a 
matematika órát is érdemes 
néha kihozni a négy fal kö-
zül, fák közé, a természetbe. 
Mivel az intézmény közel 

fekszik a Czabai-kerthez, a 
gyerekek könnyedén átsé-
tálhatnak, ezért a Kőrösi is-
kola alsósai gyakori vendég-
nek számítanak. 

– Évszakonként egyszer-
egyszer mindenképpen kilá-
togatnak a tölgyesbe – árul-
ta el a második osztályosok 
tanítónője. – Érdemes, mert 
maradandó élményt jelent a 
nebulóknak, és mert Czabai 
Balázs, a kert tulajdonosa 
mindig tart tanórán kívüli 
előadást is, ami után még he-
tekig rajzolnak és mesélnek 
a gyerekek mindarról, amit 
ebben az egyedülálló kör-
nyezetben láttak, hallottak, 
tapasztaltak. 

Most, a Föld napján a diá-
kok különféle csoportos játé-
kokat játszottak: például fej-
ből kellett számolniuk, vagy 
növényt, virágot ismertek fel 
egy-egy népdal dallama, illet-
ve mondóka alapján. Aztán 
„számhegyet” építettek, és 
papírszeletkéket akasztgat-
tak egy kifeszített spárgára –
mindezzel a szorzótáblát gya-
korolták. Végül egy rövid, a 
természet védelméről, szere-
tetéről szóló jelenettel köszön-
tötték a megjelent pedagógu-
sokat.

Czabai Balázs, tulajdonosa 
maga is elkötelezett termé-
szetvédő, aki lapunknak nyi-

latkozva elmondta: a Czabai-
kert az év minden napján nyit-
va áll a látogatók, az előre be-
jelentkező csoportok előtt. A 
Föld napja alkalmából az átla-
gosnál is több gyermek és fel-
nőtt látogatott el az eredeti 
állapotában megmaradt érdi 
tölgyesbe, akiknek a tulajdo-
nos szívesen elmesélte a kert-
nyi erdő történetét. Arról is 
beszélt, miért fontos a város-
nak és az itt élő embereknek, 
illetve egész bolygónknak, 
hogy óvjuk és megőrizzük a 
sokéves fákat. 

n B. E. 

Szászrégeni diákok érkeztek Érdre a Kőrösi iskola 
meghívására. Az érdi iskola és az erdélyi oktatási 
intézmény között tizenegy éve jött létre test-
vériskolai kapcsolat. A diákok a Kőrösi iskoláinak 
korábbi látogatását viszonozták. 

Az intézmények között 
kulturális és a sportéletben 
is erős a kapcsolat, immár 
egy évtizede – mondta el la-
punknak a Kőrösi iskola 
igazgatója. Maitz Ferenc fel-
idézte: több diákjuk is részt 

vett szászrégeni tanulmányi 
kirándulásokon, megismer-
kedtek testvériskolájukkal, 
és a város, valamint a kör-
nyék irodalmi, történelmi 
nevezetességeivel. 

– Miután az erdélyi telepü-
lés testvérvárosunkká vált, 
színesedett ez a kapcsolat: 
volt, hogy érdi sportolók 
utaztak hozzájuk, vagy a mi 
énekkarunk szerepelt Er-
délyben. Kölcsönösen kiállí-
tást is rendeztünk egymás 
iskoláiban az érdi és a szász-
régeni gyerekek műveiből – 
tette hozzá Maitz Ferenc.

A szászrégeni Alexandru 
Ceuşianu iskolában körülbe-
lül ezer diák – köztük 250 
magyar ajkú – tanul, és 22 

magyarul tanító pedagógus 
dolgozik az intézményben. 
Közéjük tartozik Dénes Jó-
zsef igazgatóhelyettes, a de-
legáció egyik tagja is, el-
mondta: minden évben ren-
deznek egy nemzetközi ma-
tematikaversenyt, amin a 
Kőrösi tanulói is részt vesz-
nek – és amiről az érdi diá-
kok nemrég kiváló eredmé-
nyekkel tértek haza. 

–  Tavaly úgy döntöttünk, 
hogy mi is ellátogatunk Érd-
re, és most sikerült megvaló-
sítanunk e tervünket. Sze-
retnénk, ha ez olyan prog-
ram lehetne, amit minden 
évben megismétlünk – mond-
ta lapunknak az Alexandru 
Ceuşianu iskola igazgatóhe-
lyettese, akitől megtudtuk 
azt is: csoportjuk negyven-
két 7-8. osztályos diákból 
(akik közül 23 magyar) és 
hat tanárból áll. 

A gyerekek először Érddel 
és környékével ismerkedtek: 
az iskolai óralátogatás után 

fogadta őket T. Mészáros 
András polgármester, aki 
röviden felidézte a város 
múltját és vázolta jelenét. 
Majd ellátogattak a Magyar 
Földrajzi Múzeumba, meg-
nézték a Minaretet és a mar-
tonvásári kastélyt is. Szom-
baton Bécsbe utaztak, va-
sárnap pedig Budapest ne-

vezetességeit tekintették 
meg.

Bár nem sokat voltak Ér-
den, illetve Magyarorszá-
gon, a szászrégeni gyerekek 
kérdésünkre azt mondták: 
nagyon jó kapcsolat alakult 
ki köztük és az érdi vendég-
látó diákok közt, ami minden 
bizonnyal továbbra is fenn-
marad – szeptemberig leg-
alábbis, amikor érdi gyere-
kek utaznak majd Szászré-
genbe. n Á. K. 

Szászrégeni diáktestvérek látogatása Érden

Tanóra a százéves tölgyfák alatt 

Testvériskolánk tanulóinak negyede magyar

Testvéreink  
a világban 
Érd testvérvárosai közül 
csak egy a romániai 
Százrégen. A többiek: 
Lubaczów (Lengyelország), 
Poynton (Egyesült Király-
ság), Léva (Szlovákia), Sza-
badka  (Szerbia), Hszücsou 
(Kína)

Városi oázis 
A város egyik ritkasága ez a 
csaknem 300 tölgyfából 
álló „oázis”. Az 1977-ben 
természetvédelmi oltalom 
alá helyezett, nem egész 
egy hektárnyi, összefüggő 
kocsányos és kocsánytalan 
tölgyes remek lakóhelye 
sok állatnak is. Jól érzik itt 
magukat a nálunk honos 
madarak, például a fekete-
rigó, a széncinke, az ökör-
szem, a vörösbegy vagy a 
balkáni gerle. A fák oltalmá-
ban kisemlősök is szép 
számban megtelepednek 
itt, gyakran látni sünöket, 
mókusokat is. A Czabai-kert 
Parkvárosban, a Radnai és a 
Bikszádi utca kereszteződé-
sében található.

A Czabai-kert -- tulajdonosának köszönhetően -- sokéve természetvédelmi oltalom alatt áll
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A Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központ Érd a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 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 biztosítása. Az 
egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egész-
ség-megőrzési, egészségfejlesztési folyama-
tokban. A szakma irányelveinek megfelelően 
tevékenykedik. Segíti a gyógyító-megelőző 
tevékenységek hatékony működését. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•  Emelt szintű szakképesítés, Ápoló-HÍD emelt 
szintű szaktanfolyam,

•  Idősellátás területén szerzett tapasztalat – 
Legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,

•  Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizo-
nyítvány, cselekvőképesség, 33/1998. NM 
rendelet 2. sz. melléklete szerinti érvényes 
Egészségügyi Nyilatkozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványmásolat, 
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-
362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondo-
zó Központ Érd címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/312/2015, valamint a 
munkakör megnevezését: Ápoló.

vagy
•  Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a 
munkaugy@szocgond.hu E-mail címen 
keresztül

vagy
•  Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. Azon pályáza-
tokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
május 4.

A Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központ Érd a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Adminisztrátor 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:
Irodai, adminisztratív és dokumentációs jelle-
gű feladatokat lát el; a szervezeten belül a 
hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, 
ügyintézési folyamataiban vesz részt, tevé-
kenységével támogatja a tagintézmény-
vezető munkáját.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, ügyviteli szakké-
pesítés, irodai asszisztens OKJ végzettség, 
általános ügyintézői szakképesítés,

•  Hasonló munkakörben szerzett 5 év feletti 
szakmai tapasztalat,

•  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalma-
zások),

•  Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
•  Felhasználói szintű Levelező rendszerek 
(Outlook),

•  ECDL
•  Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizo-
nyítvány, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
•  Pontosság, együttműködő-képesség, fele-
lősségvállalás, megbízhatóság. 

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Denkovics Ildikó nyújt, a 23/520-
362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondo-
zó Központ Érd címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/314/2015, valamint a 
munkakör megnevezését: Adminisztrátor.

vagy
•   Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a 
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen 
keresztül

vagy
•  Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. Azon pályáza-
tokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiány-
talanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
május 4.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ LyÁ z at O t  H I r D E t
Szepes Gyula Művelődési Központ  

igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A veze-
tői megbízás határozott időre, 2015. júni-
us 1-jétől 2020. május 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Alsó utca 9. 
A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tői megbízással járó lényeges felada-
tok: A fenntartó önkormányzat kulturális 
stratégiájának, közművelődési koncepci-
ójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok 
kidolgozása; Annak biztosítása, hogy a 
közművelődési intézmény az alábbi fel-
adatokat magas színvonalon ellássa: a 
város közművelődési igényeinek felméré-
se, művészeti értékeinek feltárása, megis-
mertetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása, különös tekin-
tettel a nemzetiségi kulturális hagyomá-
nyokra; Együttműködés a fenntartó illeté-
kes szervezeti egységeivel; Együttműkö-
dés a város intézményeivel, a kulturális 
tevékenységet végző civil szervezetekkel, 
egyházakkal; Az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődő közösségek tevékeny-
ségének támogatása; Öntevékeny, önkép-
ző tanfolyamok, képzési lehetőségek 
megszervezése; A szabadidő értékes, tar-
talmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi 
színtér biztosítása; A pályázatban kidol-
gozott vezetői program és a fenntartó 
által jóváhagyott közművelődési program 

alapján történő feladatellátás. Az intéz-
mény rendeltetésszerű és gazdaságos 
működésének biztosítása; A munkáltatói 
jogok gyakorlása az intézményben.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a(z) az annak 
végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) 
Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei 
Jogú Város fenntartásában működő köz-
művelődési és közgyűjteményi intézmé-
nyekben dolgozó közalkalmazottak jutta-
tásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) 
önkormányzati rendelet előírásai rendel-
kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, Közművelődési végzettség, 

vagy nem szakirányú egyetemi végzett-
ség és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga, 

•  Felsőfokú közművelődési végzettség-
nek és szakképzettségnek megfelelő 
közművelődési feladatkörben legalább 
ötéves szakmai gyakorlat 

•  Büntetlen előélet, illetve annak ténye, 
hogy a pályázó nem áll közművelődési 
intézményben végezhető tevékenység 
folytatását kizáró foglalkoztatástól eltil-
tás hatálya alatt, 

•  a munkakör ellátásához szükséges 
magyar nyelvtudás, 

•  Magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltató-
val közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

•  Kiemelkedő közművelődési tevékeny-
ség, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Szakirányú egyetemi végzettség, 
•  Intézményvezetői tapasztalat. 
•  angol vagy német nyelvből társalgási 

szintű nyelvtudás 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•  a jogszabályban meghatározottak sze-

rinti legalább öt év szakmai gyakorlatot 
igazoló szakmai önéletrajz 

•  Három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, 

•  a végzettséget igazoló oklevelek egy-
szerű másolata, 

•  arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

•  Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalásáról, 

•  Szakmai helyzetelemzésre épülő vezeté-
si program a fejlesztési elképzelésekkel. 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 2015. 
június 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. május 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Kétszeriné Perlaki Csilla 
közművelődési referens nyújt, a 23/522-
349 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei 

Jogú Város Közgyűlése címére történő 
megküldésével (2030 Érd, alsó utca 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 14/2939/4/2015, valamint a munka-
kör megnevezését: igazgató. 

•  Elektronikus úton Körmöczi Józsefné 
részére a jkormoczi@erd.hu e-mail 
címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: Pályázót a kinevezési, megbízási jog-
kör gyakorlója által létrehozott legalább 
háromtagú bizottság hallgatja meg. a 
bizottsági meghallgatást és véleménye-
zést követően Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Köznevelési és Művelődé-
si Bizottsága személyesen is meghallgat-
ja, majd véleményét mérlegelve, a Közne-
velési és Művelődési Bizottság javaslatára 
a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hozza meg a pályázati határ-
idő lejártát követő első ülésén. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. május 28. 
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
•  www.kozigallas.hu – 2015. április 13.
•  www.erd.hu – 2015. április 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: pályázatot mellék-
letekkel együtt, három nyomtatott pél-
dányban és elektronikusan kérjük benyúj-
tani. 

Érd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az 
ingatlanok és közterületek 
tisztántartásáról és a szer-
vezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 
23/2005. (VII. 01.) számú ön-
kormányzati rendelete 
alapján avart és kerti hulla-
dékot csak jól kialakított 
tűzrakó helyen és telken 
szabad égetni úgy, hogy az 
az emberi egészséget és a 
környezetet ne károsítsa, 
és az égetés hősugárzása 
kárt ne okozzon.

Az égetendő kerti hulladék 
nem tartalmazhat más kom-
munális, állati eredetű, illet-
ve ipari eredetű hulladékot 
(pl. PVC, veszélyes hulladék).

A szabadban tüzet gyújta-
ni, tüzelőberendezést hasz-
nálni csak úgy lehet, hogy az 
a környezetére tűz- vagy rob-
banásveszélyt ne jelentsen. A 
szabadban a tüzet és üzemel-
tetett tüzelőberendezést őri-
zetlenül hagyni nem szabad, 
s veszély esetén, vagy ha 

arra szükség nincs, a tüzet 
azonnal el kell oltani.

A tüzelés, a tüzelőberende-
zés használatának színhe-
lyén olyan eszközöket és fel-
szereléseket kell készenlétbe 
helyezni, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozha-
tó, illetőleg a tűz eloltható.

A kert tisztán tartása cél-
jából az avar, kerti hulladék a 
tűzvédelmi előírások betar-
tásával elégethető.

Az avar és kerti hulladék 
égetése a város egész terüle-
tén minden év február 15. és 
április 30., valamint október 
15. és november 30. között en-
gedélyezett.

Tilos vasárnap és ünnep-
napokon, illetve az azt meg-
előző napon délután 16 óra 
után, illetve, ha az illetékes 
miniszter fenti időszakban 
tűzgyújtási tilalmat rendel el.

Tilos az avar és kerti hulla-
dék égetése az orvosi rende-
lők, hitéleti középületek, az 
iskolák és óvodák, szociális 
intézmények 100 m-es körze-
tében munkanapokon 18.00 

óra előtt, valamint hitéleti 
középületek esetében a szer-
tartások ideje alatt is.

Érd Felső-Parkváros M7 
autópályán túli területein ti-
los az avar és kerti hulladék 
égetése. Az avar és kerti hul-
ladék égetésére csak víru-
sos, baktériumos, gombás 
vagy egyéb fertőzéskor ke-
rülhet sor.

A fenti jogszabályok meg-
sértése esetén a közösségi 
együttélés alapvető szabá-
lyairól, valamint ezek meg-
szegésének jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) 
önkormányzati rendelet 
alapján 50 000 forintig terje-
dő helyszíni bírság, illetve 
természetes személy esetén 
200 000 forintig, jogi személy 
esetén 1 000 000 forintig ter-
jedő közigazgatási bírság 
szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy 
az avarégetéssel kapcsola-
tos előírásokat – mindannyi-
unk egészségének megóvása 
érdekében – önként teljesít-
sék.

Mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

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

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola
klasszikus hangszeres zongora korrepetitor 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Felső utca 
33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
klasszikus zongora korrepetitorként hang-
szeres tanulók zongorakíséretének ellátása, 
a különböző telephelyeken és iskolaköz-
pontban 
Illetmény és juttatások: Az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, klasszikus zongora/
korrepetició szakirány, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget 
igazoló okiratok másolata, motivációs levél 
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja:
a munkakör legkorábban 2015. augusztus 
24. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Stiblo anna nyújt, a 06-23-365-
641, 06-20-3883-086-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerü-
let címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KLIK/123/279-3/2015, valamint a 
munkakör megnevezését: klasszikus hang-
szeres zongora korrepetitor. 
Elektronikus úton Stiblo anna részére a 
zenesuli.erd@gmail.com e-mail címen 
keresztül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megismerése után személyes 
találkozás, majd e-mailes, telefonos vagy 
postai úton való értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
július 10. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
a helyben szokásos módon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: 
A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban 
további információt a www.erdizeneiskola.
hu honlapon szerezhet.  

Az avarégetés szabályai 
Felhívás pedagógusoknak adományozható 

ÉRD KÖZNEVELÉSÉÉRT DÍJRA
Pedagógusnap alkalmából kerül átadásra az 

Érd Közneveléséért Díj.

az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyeknek és 
alkotó pedagógus közösségeknek adományozható, akik 
kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és intéze-
ti oktató-nevelő munka és a tehetséggondozás területén, 
illetve magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük 
alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai 
módszerek kidolgozásában.

A díjazott személyére, közösségre bárki javaslatot te-
het, aki a javasolt személy vagy közösség tevékenységét 
közvetlenül ismeri. A javaslatot írásban kell megtenni.

az Érd Közneveléséért Díj odaítélésére a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság tesz javaslatot a beérkezett jelölések 
alapján, az adományozásról Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése dönt.

a jelöléseket a Humán Iroda címére kell benyújtani: Pol-
gármesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8. 

Határidő: 2015. május 8. 

A Szociális Gondozó Központ Érd Időseket Ellátó 
Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Szociális és mentálhigiénés munkatárs 
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: A szakma irányelveinek megfelelően 
szervezi és irányítja az idősek otthonában élő gondozottak fog-
lalkoztatását. Szervezi és előkészíti az intézmény tradicionális 
ünnepeit, rendezvényeit. Biztosítja a személyre szabott bánás-
módot, a szabadidő kulturált eltöltését, a hitélet gyakorlásának 
feltételeit. Segíti az intézményen belüli kisközösségek, társas 
kapcsolatok kialakulását és működését.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, Szociális munkás, szociálpedagó-
gus, egészségügyi szociális munkás, okleveles egészségpszi-
chológus, okleveles rehabilitációs szakember, mentálhigiéni-
kus; Idősellátás területén szerzett tapasztalat – legalább 1-3 
év – szakmai tapasztalat; Magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi 
bizonyítvány, cselekvőképesség, 33/1998. NM rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti érvényes Egészségügyi Nyilatkozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai 
önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizo-
nyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Denkovics 

Ildikó nyújt, a 23/520-362 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak 

a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/313/2015 
, valamint a munkakör megnevezését: Szociális és mentálhigi-
énés munkatárs.

vagy Elektronikus úton Denkovics Ildikó részére a munkaugy@
szocgond.hu E-mail címen keresztül

vagy Személyesen: 2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltése 

kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 4.
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Az elmúlt évek sikereinek megismétlésére készül 
az Érd Baseball és Softball Teams SE, miután va-
lamennyi utánpótlás korosztályban a bajnokság 
legnagyobb esélyese.

Az elmúlt években Terry 
Lingelholm szakosztályve-
zető és vezetőedző irányí-
tásával nagyszerű sikere-
ket értek el az érdi basebal-
losok. Az utánpótlás csapa-
tok részére három korosz-
tályban – U10, U12, U14- 
megrendezésre került Ma-
gyar Bajnokság hétvégi, 
Érden megrendezett fordu-
lójában is rendre riválisaik 
fölé tudtak kerekedni. A 
hazai bajnokság mellett 
nemzetközi megméretés is 

vár az érdi fiatalokra. Az 
európai szövetség minden 
évben az utánpótlás leg-
jobbjainak egy nemzetközi 
tornát szervez, melyen több 
mint húsz európai ország-
ból érkező fiatalok vesznek 
részt. Idén a lengyelországi 
Kutno ad otthont a 
versenynek,melyen az U 
12, U14 korosztály csapata 
az érdi játékosokra épül. A 
tornát egy felkészülési tá-
bor előz meg, melynek Érd 
biztosítja a helyszint.

A csapatok részvételét 
nagyban elősegíti- amint 
Házi László szülő elmondta- , 
hogy a főtámogató – az ameri-
kai ESPN TV csatorna – az 
utazási költségen kívül a tel-
jes kint tartózkodást is finan-
szírozza.

n hj

A Magyar Speciális Olimpiai 
Szövetség ismét megrendezte 
Regionális Mozgásélmény 
Sportnapját súlyos, halmozottan 
sérült és mozgásukban akadá-
lyozott gyermekek és felnőttek 
számára, április 24-én, Nagykő-
rösön, ahol a Fogócska Sport-
egyesület 18 versenyzővel képvi-
seltette magát. A szervezők csa-
ládias légkört teremtettek, a sok 
színes lufi és szalag, a díszes 

nyitó kapu vidám hangulattal 
fogadta a résztvevőket. A ver-
senypaletta bővült, új helyszínek 
kerültek a “körforgásba” így a 
versenyzők nehezebb és még na-
gyobb kihívást jelentő verseny-
számokban próbálhatták ki ma-
gukat. Minden induló 3 számban 
nevezhetett, a legnagyobb ér-
deklődés a babzsák dobás/bab-
zsák levétel, a tekebábuk dönté-
se és az alagút iránt volt.

A női kézilabda bajnokság elődöntőjének első 
mérkőzésén az ÉRD – mint az alapszakasz 
negyedik helyezettje – a jóval esélyesebb 
címvédő Győri Audi ETO KC ellen lépett pályá-
ra a fináléba jutásért. Szabó Edináéknak nem 
sikerült a bravúr, és tizenkét gólos (36–24-es) 
vereséget szenvedtek.

Az ÉRD pazarul kezdte a 
mérkőzést, mivel az első per-
cekben megszerezte a veze-
tést, sőt a 11. percben Kisfa-
ludy Anett góljával már ket-
tővel is vezetett. A négy ka-
pust is a keretbe nevező 
győri vezetőedző, Ambros 
Martín a hátrányt azonnal 
megfékezendő kikérte első 
idejét. A megbeszélés után 
összekapta magát a Győr, 
míg az ÉRD lendülete meg-
tört, és 4–6-ról hét perc alatt 
10–7-re fordított a kisalföldi 
gárda. A szünetig nem tudott 
faragni hátrányából Szabó 
Edina együttese, sőt tartani 
sem tudta az eredményt, így 

20–12-es hazai vezetéssel 
vonultak tíz perc pihenőre a 
felek.

A második játékrészben – 
az érdiek bánatára – nem 
hagyott alább az ETO lendü-
lete és a 34. percben megvolt 
a közte tíz (23–13). Nem sike-
rült megfékeznie a hazai ro-
h a m o k a t  K l i v i n y i 
Kingáéknak, sőt, a győri ka-
pus, Kari Aalvik Grimsbö 
nem csak védésekkel pará-
dézott, amikor ugyanis az 
emberhátrányban játszó ér-
diek lehozták kapusukat, 
egy védést követően a szem-
füles norvég hálóőr egészpá-
lyáról átívelt gólt szerzett. 

Ekkor már csak a tisztes 
helytállás volt a kérdés, mi-
vel a Rába-partiak 30–18-ra 
vezettek. Nem sokkal később 
megismétlődött az előbbi szi-
tuáció, annyi különbséggel, 
hogy Herr Orsolya vette be a 
vendég kaput. Az érdieknek 
már csak azért sem termett 
sok babér az elődöntő első 
felvonásán, mert a hazaiak 
kilenc(!) hétméterest is kap-
tak, amelyből hetet értékesí-
tettek. A hajrában sem sike-
rült kozmetikázni az ered-
ményt, így az ÉRD végül 
36–24-es vereséget szenve-
dett a Bajnokok Ligája két-
szeres, a magyar bajnokság-
ban hétszeres címvédő Győri 
Audi ETO KC-től. A párharc 
második, érdi találkozóját 
lapzártánk után tartják.

Az elődöntő másik ágán az 
FTC-Rail Cargo Hungaria 
hazai pályán 42–30-ra, míg 
Dunaújvárosban 28–33-ra 

nyert, így kettős győzelem-
mel búcsúztatta a DKKA 
csapatát és már bejutott a 
bajnoki döntőbe.

n DB

Az Érdi VSE labdarúgói az elmúlt fordulókban 
saját bőrükön érezhették mit jelent a kiesés 
ellen küzdő csapat ellen pályára lépni. Ezzel a 
tudattal felvértezve fogadták a bent maradá-
sért küzdő Gödöllő csapatát.

A sérülések miatt ismét 
egy újabb összeállításban 
lépett pályára a hazai csa-
pat, melyre az első percek-
ben ráijesztett a vendég Gö-
döllő. A hazai védelem köny-
nyelműsködését kihasznál-
va kapufáig jutottak a vendé-
gek. Ezt követően egyre in-
kább fölénybe került az érdi 
gárda, de kapura lövéseit 
rendre jól blokkolták a ven-
dégvédők. A gödöllői csapat 
meglepően nem állt be bun-
ker focit játszani, de gólszer-
zési lehetőség inkább a ha-
zai játékosok előtt adódott.

A második félidőben egy 
egészen más hazai csapat 
lépett a pályára. Már az első 
percekben sorra dolgozta ki 
helyzeteit, előbb Ebedli lövé-
sét blokkolták a védők, majd 
Brkic gólhelyzetben lőtt a 
kapu fölé. A szurkolók örö-
mére a hazai találatra nem 
kellett sokáig várni. Az 54.
percben Gyurácz nagysze-
rűen tálalta a labdát Brkic 
elé, aki kilőtte a hosszúsar-
kot (1:0). A vezető gól felsza-
kította a görcsösséget a ha-
zai csapatban, egymás után 
vezette veszélyesnél veszé-
lyesebb támadásait és a ré-
gen várt hazai gólok sem 
maradtak el. A 72.percben 
Csizmadia labdáját Gyurácz 
továbbította a hálóba (2:0). A 
támadásokat talán túlzottan 
is erőltető hazai csapatot 
egy gyors ellentámadás so-
rán megtréfálta a vendég-
csapat, miután a 79. percben 
Mikló elől nem tudott az érdi 
védelem menteni,így meg-
szerezte csapata szépítő gól-
ját (2:1). A váratlan vendég 
találatra gyorsan jött a ha-
zai válasz. A 82. percben egy 
Szöglet után Csizmadia lőtt 
közelről a kapuba (3:1), majd 
a 85. percben Kovács labdá-
ját Gyurácz félfordulattal 
kapásból jutatta a hálóba 
(4:1).

A második félidőben tava-
szi legjobb játékával rukkolt 
elő az érdi csapat és a lehető 
legjobbkor találta meg a gól-
lövő cipőjét, hisz a hátralevő 
hat fordulóban sorra jönnek 
a bajnokságot eldöntő rang-
adók. A 25.fordulóban május 
1-én pénteken fél ötkor Tak-
sonyban játszik az érdi csa-
pat, majd május 9-én szom-
baton fél ötkor az Örkény 
csapatát fogadjuk az Ercsi 
úti sportpályán.

n harmat jenő

Ugyan csak néhány éve mű-
ködik az Érdi Úszó Sport Kft., 
amelyet a Gárdonyi tanuszo-
dában alapítottak, de az Érd 
Aréna megnyitása óta már a 
sportcsarnok uszodájában is 
kemény munka folyik, ame-
lyet az egyesület remek ered-
ményei is bizonyítanak.

Nemrég Tekauer Márk a 
lengyelországi Poznanban 
rendezett Középiskolai Úszó 
Világbajnokságon vett részt a 
magyar válogatott tagjaként, 
ahol 100 méteres pillangó-
úszásban, és a válogatottal 
4x100 méteres vegyes-
úszásban is aranyérmet szer-
zett. Őt kérdeztük a verseny-
ről és céljairól.

– Jól sikerült a verseny?

Tekauer Márk: Igen, jól si-
került, mert a Komjádi Uszo-
dában rendezett Budapest 
Open után volt egy kis pihe-
nőnk, így öt nap edzésből 
mentem oda, és sikerült 50 és 
100 méter pillangón is egyéni 
csúcsot úsznom, aminek na-
gyon örültem.

– Mi a következő célkitűzé-
sed?

T. M.: Nemrég tudtam meg, 
hogy utazhatok a bakui Euró-
pa Játékokra, szóval ez most 
egy jó hír, és ott szeretnék 
döntőbe jutni.

– Miért kezdtél el úszni?

T.M.: A szüleim szerették 
volna, hogy megtanuljak úsz-
ni, és igazából nem kénysze-
rítettek rá, hogy ússzak – ez 
belülről jött nekem.

– Gyermekkorban sokan 
megtanulnak úszni, de nem 
versenyszerűen, te miért vál-
tottál át a „hobbiúszásról”?

T.M.: 2007-ben sikerült 
nyernem egy delfin-bajnok-
ságot [tízéves korosztály – a 

szerk.], és ez inspirált engem, 
hogy ezt magasabb szinten is 
folytassam.

– Melyik eredményedre 
vagy a legbüszkébb?

T.M.: A serdülő bajnoki cí-
meimre, amiket tavaly nyá-
ron szereztem, mert nagyon 
fontosak voltak további szem-
pontból.

– Az tudható, hogy az egyé-
ni sportágakban, így az úszás-
ban is a versenyzőnek a saját 
korlátait kell túlszárnyalnia, 
rekordjait kell megdöntenie. 
Ez mennyire motivál téged?

T.M.:  Nehéz dolog a rekor-
dokat is megdönteni, de új 
motivációt találni is ebben a 
sportban, mert elég monoton, 
de mindig sikerül új célokat 
kitűznöm magam elé, és az 
motivál, hogy ezeket meg-
döntsem.

– Ki a példaképed az úszás-
ban?

T.M.: Michael Phelps min-
denféleképpen [aki tizen-
nyolcszoros olimpiai bajnok, 
amellyel a legeredményesebb 
olimpikon – a szerk.], de ter-
mészetesen keresztanyu-
kám, Egerszegi Krisztina is, 
valamint van egy ifjúsági 
olimpiai bajnok kedvencem is 
Kenderesi Tamás személyé-
ben.

– Mi szokott segíteni egy-
egy verseny előtt? Van valami 
babonád, rituáléd, amit be-
vetsz, mielőtt fejes ugrasz?

T. M.: Különösebb babonám 
nincs, át szoktam gondolni, 
hogy mit kéne csinálni, amit 
az utóbbi időben egyre job-
ban sikerül is megvalósítani, 
pedig régen voltak ezzel 
problémáim de sikerült le-
küzdeni azokat.

n Domonkos Bálint

Igazolta magát a papírforma

Elődöntős vereség idegenben

Nem Kovács Annán múlt, hogy elmaradt a bravúr

Két válogatott is 
távozik ÉRD-ről
Az FTC-Rail Cargo Hunga-
ria csapatában folytatja 
pályafutását az átlövő-
védekezőspecialista Sze-
keres Klára, és a balszélső 
Schatzl Nadine is – jelen-
tette be a fővárosi zöld-
fehérek kézilabda szak-
osztályának elnöke, Je-
ney Zsolt Ákos az átigazo-
lásokról szóló sajtótájé-
koztatón. Szekeres Klára 
– aki tagja volt a 2012-es 
Eu r ó p a - b a j n o k s á g o n 
bronzéremig menetelő 
magyar válogatottnak – 
kétéves, míg Schatzl 
Nadine – aki 2014-ben és 
idén is többször bizonyít-
hatott Németh András-
nak – egy plusz egyéves 
szerződést írt alá a Fe-
rencvárossal.

GYőri aUDi eto kC–ÉrD 36–24 (20–12) audi aréna 
Győr,  1500 néző.  V:  Andorka, Hucker Győr:  GRIMSBÖ 1 – 
Bódi, Aguilar, KOVACSICS 6 (2), Löke 3, Szeny 3, KORSÓS 7 (3). 
Csere: Herr O. (kapus) 1, V. Milanovic-Litre 1, HORNYÁK Á. 4, 
Knedliková 6 (2), Planéta 4, Morena, Szepesi. edző: Ambros 
Martín Érd:  Janurik – KRPEZS 7 (2), KOVÁCS A. 6, Pálos-
Bognár, Kisfaludy 3, Signaté 2, Klivinyi 2. Csere: Gridnyeva, 
Oguntoye (kapusok), Szekeres 1, Schatzl, S. Vukcsevics 2, Ta-
kács K. 1, Kosztjukova. edző: Szabó Edina az eredmény ala-
kulása: 5. perc: 3–3. 11. p.: 4–6. 15. p.: 7–7. 21. p.: 13–9. 28. p.: 
18–12. 34. p.: 23–13. 41. p.: 25–15. 51. p.: 30–18. 55. p.: 33–21 
kiállítások: 6, ill. 8 perc hétméteresek: 9/7, ill. 3/2

Krpezs (balra) hétszer ünnepelhette góljait, ám a végén mégsem 
volt oka az örömre

A piros mezes érdi Indians ma-
gabiztosan győzte le jános-
somorjai ellenfelét.

Bajnok esélyes érdi baseballosok Regionális Mozgásélmény

Nagyszerű második félidőt produkált a zöldmezes hazai csapat 

Érdi VSE – Gödöllői SK 4:1(0:0)

Parádés második félidő

Utánpótlás csapatok 
eredményei:
U11 Érdi VSE – Herceghalom 1:3
Érdi VSE – Törökbálint 0:0
Érdi VSE – LIVER 0:4
U13 Asterix – Érdi VSE 0:5
Érdi VSE – Diósd 1:2
Érdi VSE –Biatorbágy 2:0
U15 Biatorbágy – Érdi VSE 1:2
U21 Érdi VSE – Bugyi 2:3

Út a siker felé

Márk is megúszta a bakui Európa Játékok szintidejét

n Limperger Zs.(Érd)

A második félidei já-
ték alapján megérde-
meltük a három pontot. 
Készülünk a Taksony 
ellen.

n Nagy d.(gödöLLő)

Bajnok esélyes csa-
pattól kaptunk ki, ami 
elfogadható lenne. Vi-
szont az első félidőben 
meg voltak az esélyeink 
a bravúrhoz. A második 
félidő egyértelműen a 
hazai csapaté volt.

mestermérleg

Érdi VSE- Gödöllői 
SK 4:1 (0:0)

Érd, 200 néző
Vezette: Fromm G.
Érd: Kertész F.-Ebedli Z., 
Süveges G., Csiszár Z., 
Cservenka G.(Pintér N.) - 
Brkic D.(Takács M.), Papp 
G.(Kovács B.), Kónya B.
(Balázsovics M.), Kupi Z., 
Csizmadia Z. - Gyurácz B.
(Héray L.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Brkic D. 54’ , 
Gyurácz B. 72’ , 85’, Csiz-
madia Z. 82’ ill. Mikló D. 79’
sárga lap: Csizmadia D.
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Rögbiben élen 
A magyar U16-os kadétvá-

logatott magabiztosan vezeti 
az első tavaszi torna után a 
romániai kadétbajnokság er-
délyi csoportját. Ehhez arra 
volt szükség, hogy a tavaszi 
első torna mindkét meccsét 
megnyerjék, no és arra, hogy 
a vezető szerb Partizan 
Beograd anyagi okok miatt 
kiszálljon a versengésből. A 
múlt héten Temesváron ren-
dezték meg a bajnokság 7. és 
8. fordulóját. A kétszer 20 per-
ces meccseken először a helyi 
RCM Universitatea Timisoara 
együttesével csaptak össze 
az U16-osok, és magabiztos 
győzelmet arattak: 25-5-re 
győztek. A kolozsvári egyete-
mi csapat kadétjait még na-
gyobb arányban, 34-5-re ver-
ték. Május 10-én a cseh U16-
os válogatott látogat Eszter-
gomba, majd Kolozsvárott a 
csoportgyőzelemért szállunk 
harcba.

A férfi kézilabda NB II északnyugati csoportjának 
19. fordulójában a Treff 07 SE csapata a végle-
tekig kiélezett mérkőzésen egygólos, 22–21-es 
vereséget szenvedett hazai pályán a tabella 
negyedik helyén álló Komáromi VSE-től. 

Hullámzó teljesítményt 
nyújtottak a hazaiak a Férfi 
kézilabda NB II Északnyuga-

ti csoportjának 19. fordulójá-
ban. Az első percekben több-
ször is vezetett az érdi gárda, 

ám volt, hogy három góllal a 
vendégek léptek el. A kapus 
Simon Rolandra nem lehetett 
panasz, mivel bravúrt-bra-
vúrra halmozott, ám a vendé-
gek is remek kapusteljesít-
ménnyel büszkélkedtek, így a 
szünetre 12–12-es állással 
vonultak a csapatok. 

A második játékrészben a 
Treff jutott egygólos előny-
höz, ám végül két góllal is-
mét elléptek a komáromiak. 
A 41. percre a kétgólos hát-
rányából ug yanekkora 
előnyt kovácsolt Buday Fe-
renc együttese, akinek négy 
meghatározó játékosát is 
nélkülöznie kellett, így a mi-
nimálisan nevezhető 10 játé-
kossal vágott neki a találko-

zónak. Az utolsó tíz percre 
20–18-as hazai vezetéssel 
vonultak a felek, ám a Treff 
rövid kispadja miatt a kez-
dősornak nem maradt ereje 
a végjátékra: nyolc perc alatt 
négy gólt kapott, úgy, hogy 
egyet sem lőtt. Csak az utol-
só percben jöttek fel egy ta-
lálatra, majd tíz másodperc-
cel a vége előtt – az addig 
mindössze egy helyzetet 
rontó – Szabó László lövését 
hárította a vendégek háló-
őre, így 22–21-re kikapott a 
Treff, így továbbra is sereg-
hajtó és biztos kieső a har-
madosztályban.

n Domonkos Bálint

Vége a szezonnak: a Treff 07 SE férfi kosárlab-
da csapata számára lezárult a szezon az NB II 
nyugati csoportjában (harmadosztály), ahol az 
érdiek a hatodik helyen végeztek.

A tavaly a Pest Megyei 
első osztályból a harma-
dik vonalba feljutó Treff 
07 SE az 5–8. he-
lyért küzdhetett 
meg az NB II rá-
játszásában a 
siófoki nég yes 
helyosztón. A le-
bonyolítás értel-
mében az alap-
sza kaszt hat 
győzelemmel és 
tíz vereséggel a hatodik 
helyen záró, alaczkay Gá-
bor vezérelte együttes a 

Balaton-parti elődöntő-
ben a hetedik Marcalival 
mérkőzött meg a „kiselő-

döntőben”, hogy majd a 
másik ágon a Siófoki 
Kosársuli–Kanizsa KK 

meccs győztesével küzd-
jön meg.

A házigazda somogyiak 
előbb legyőzték nagykani-
zsai ellenfelüket, majd a 
szombati nap második 
meccsén a Treff az első ne-
gyedet nyolc ponttal, míg a 
másodikat hat ponttal nyer-
te, így az utolsó két negyed-

ben a kisebb 
lendület is 
elég volt a 
67–59-es győ-
zelemhez – és 
az ötödik he-
lyért zajló fi-
náléhoz. 

A Siófoki 
Kosársuli el-

leni „kisdöntő” első negye-
dét ugyan megnyerte az 
érdi csapat, de csak két 

ponttal, míg a második já-
tékrész – melyet 29–9-re 
nyert a Balaton-parti csa-
pat – teljesítménye megpe-
csételte a Treff sorsát. Hi-
ába tudott faragni a har-
madik negyedben hátrá-
nyából a vendéggárda, így 
is 78–58-ra kikapott, így 
újonc szezonjában hatodik 
helyen zárt a Treff 07 SE 
férfi kosárlabda csapata.

A következő szezonban 
viszont szeretne az NB II 
középcsoportjában szere-
pelni az érdi csapat, mivel 
a nyugati csoport ala-
csony (kilenccsapatos) lét-
száma miatt kevés mecs-
cset játszanak. A közép-
csoportban tizenöt egye-
sület vesz részt.

n D. B.

Kosárlabda

Újoncként hatodik helyen végeztek a csoportban

Treff 07 SE–Marcali VSzSE 67–59 
(19–11, 15–9, 17–21, 16–18)
Siófoki Kosársuli–Treff 07 SE 78–58 
(14–16, 29–9, 10–13, 25–20)

Férfi kézilabda NB II Északnyugati csoport

Nem maradt erő a végjátékra 

Férfi Kézilabda Felnőtt, NB II  
Északnyugati csoport, 19. forduló
Treff 07 SE  21 (12)
Komáromi VSE 22 (12)
treff 07 sE
SIMON
Szabó L. 4
FAZEKAS 6
Ihász 1
Csonka 2
Radosai 4
ROHONY 4
Csere: Török 
Edző: Buday Ferenc
komáromi VsE
MELHARDT
Szűcs G. 2
Juhász G.  3

Nagy R. 3
VADÁSZ 4
Csató
SZAKÁCS 6
Csere: Répa, Takács B. 3, 
Mikle, Pekár 1.
Játékos-edző: Pekár Bence
treff sportcentrum, 50 néző
Vezette: Báthori, György
Az eredmény alakulása: 4. 
perc: 2–0, 7. p.: 3–3. 17. p.: 
6–6. 25. p.: 9–9. 33. p.: 13–15. 
38. p.: 16–15. 44. p.: 19–17. 50. 
p.: 20–18. 58. p.: 20–22.
kiállítások: 2, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 1/0

A kemény védekezés sem vezetett sikerre

n Buday Ferenc

– A Komárom az őszi, 
hazai találkozón 13 gól-
lal nyert, és most elég 
stabil játékot, védeke-
zést tudtunk hozni. A 
végén jelentkezett a fá-
radtság, jöttek a pontat-
lan lövések, és ezek 
megpecsételték a mér-
kőzést. Ezen csak a ma-
gasabb szintű edzés-
munkával lehet javítani. 
Akarunk, csináljuk, de 
tudom, hogy problémák 
vannak az edzéslátoga-
tottsággal. Ebből a 
szempontból a csodával 
határos küzdőképes-
ségről tettek tanúbi-
zonyságot. 

mestermérleg

A juniorok arattak 
A Treff 07 SE junior csapata az első percekben ugyan többször 
is hátrányban volt a sereghajtó komáromi juniorok ellen, ám 
a félidőben már tetemes, 19–10-es előnyre tettek szert az érdi 
fiatalok, majd a második játékrészben sem hagyott alább a 
lendületük, és végül 39–22-es győzelmet arattak.

ÚJ szemüvegéhez pluszban
egy pár szemüveglencse,
vagy szemüvegkeret                        
Az akció május 1–31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

TELJES KÖRŰ
SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT!
Vizsgálatot végzi: Dr. Kovács Éva

szemész főorvos,
szerda 15–17 óráig

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A. (az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375, 30/709-16-24

Most

AJÁNDÉK!

21
91
35

INGATLAN

Érden 60 NM-es új építésű családi
ház családi okok miatt sürgő-
sen eladó iár: 15 M Ft.T:06-20-
278-3306

SZABADIDŐ

Hajdúszoboszlón 4 személyes,
kertes apartmanhetem június
6-13-ig átadnám vagy cserél-
ném 8 E Ft/nap. T:06-30-36-38-
036

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
GARANCIÁVAL T: 06-30-2001-426;

Mizsei István 22
57

64

KIADÓ INGATLAN

Kiadó családi háznál 40 nm össz-
komfortos szuterén egyedülál-
ló nyugdíjasnak. T:06-20-380-
1876

Kisméretű bútorozott faház 1-2
fő részére olcsón kiadó. T:06-
30-324-4981

Külön bejáratú kis szoba, konyha
egy személynek kertes házban
kiadó. T:06-23-375-585

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 21

9
8
67

ÉRDI BÉTA KKT.
LLáábbkklliinniikkaa

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
NNyy.:: HH, SSzzee:: 88–1188;; KK, CCss, PP:: 88–1155

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu 22

61
07

Érdi fiatalember kerti és házkörüli
munkát, pince, padlástakarítást
vállal. T:06-30-346-8214

kedvezőáron,precízen,gyorsan!
• Cégalapítás • Cégmódosítás
• Ingatlan adásvételi szerződés

• Kártérítés
Dr. Bódis-Gill Borbála

ügyvéd
2030 Érd, Lőcsi út 4–8. I. emelet

Tel: (+36) 30 570-2009
Email: bgb@legalservice.hu

Ügyvédi
tevékenység

22
64

31

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

22
51
66

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

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

VEGYES

500 db kisméretű régi tégla ela-
dó. T:06-20-380-1876

Kútfúrás 10 év garanciával. T:06-
70-633-5772

Kerti és házkörüli munkát vállal
nyugdíjas. T:06-20-268-1019

OKTATÁS

Angol és német nyelvből korre-
petálást vállalok. T:06-30-518-
5052

VÁLLALKOZÁS

AKCIÓS OLTÁSOK
MIKROCHIPES JELÖLÉS

Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.

Hétvégén is!
T: 06-20-946-5152

21
98

27

PAPÍRCSOCSÓ
Kartonba zárt élmény, természetesen!

Környezettudatos, SPORTOS, KÖNNYŰ,
helytakarékos, közösségépítő.

A családi/baráti összejövetelek SZTÁRJA,
a vállalkozások egyediREKLÁMESZKÖZE.
MÉRET: 150×70×90 cm (4 személyes)
Nem csak a csocsózás szerelmeseinek!

PRÓBÁLJA ki Ön is!

www.PAPiRCSOCSO.hu
TEL: 06-30-2721-769 22

57
92

TÁRSKERESÉS

37 éves független érdi férfi va-
gyok és komoly kapcsolatra ke-
resek egy hölgyet. T:06-30-755-
4424

Munkavédelem
Munkaruházat

22
69

43

PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

TAVASZI
GYÜMÖLCSLÉVÁSÁR!
100%-os natúr préselt ALMALÉ,
ŐSZILÉ-ALMÁVAL és MEGGYLÉ-
ALMÁVAL 5 literes kiszerelésben,
termelői áron megvásárolható!

Tartósítószert és hozzáadott cukrot nem tartalmaz!
Csupa-csupa vitamin! Kóstolja meg Ön is!

Érden, Tárnokon, Diósdon ingyenes házhoz szállítás.

www.fInoMGYuMoLCSLE.hu
TEL: 30/2721769 22

57
86

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrász és
műkörmös munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 22
31
60

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszínI felmérés!
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, vízteres

kandallók és központi fűtés szerelése, javítása,
cseréje. Hétvégén is! Gázfogyasztás 15–20 %-os

csökkentése! Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36-30-952-6921, +36-23-630-923 22

13
20

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

22
02

51

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

21
96

82

KERTFENNTARTÁS!
Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

22
18
28

Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,

06-30-924-1205 22
14

41

ÁLLÁST KÍNÁL

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405

22
73

43

Budaörs és Biatorbágy között található, ipari
tisztítógépeket értékesítő cég az alábbi
munkakörök betöltésére keresmunkatársakat:

Területi képviselő
Követelmények: Műszaki végzettség, igényes
megjelenés, kiváló kommunikációs és értékesítői
készség, önállómunkavégzés, jogosítvány. Angol
nyelvtudás előny.

Szervizes
Követelmények: Elektromos végzettség és me-
chanikában való jártasság, alapfokú angol nyelv-
tudás előny, Excel-Word ismeret, jogosítvány.

Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk! 22

43
03

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó, mentálhigiénés mun-
katárs vagy szociálismunkás.
Akik képesek önálló munka-
végzésre és tiszteletben tartják
az idősek igényeit és a keresz-
tény értékeket. Jelentkezés e-
mailben a hidegh@index.h
vagy személyesen (2030 Érd,
Gyula u. 39-47. időpontegyez-
tetés a 06-23-365-627 telefon-
számon..

Kovács Zoltán
KŐMŰVESMUNKÁK
Családiház-építés felelős műszaki vezetéssel,
lakásfelújítások, külső homlokzat hőszigetelés.
T: 06-30-608-1996, 06-23-392-724, www.ahazepites.hu

22
09

48

A Napfény Otthon Alapítvány
idősek otthona azonnali belépéssel
felnőtt szakápolókat keres!

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a
kende@napfenyotthon.hu e-mail címen, érdek-
lődni a 06-23-369-020-s telefonszámon lehet.

22
41
44

K E R T
Kertépítés-fenntartás, gyeptelepítés,

viacolor, öntözőrendszerek.
Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök

T: 06-30-560-8052

22
49

87

Hamarosan nyíló pékárú szaküz-
letbe eladó munkatársakat ke-
resünk. Fényképes önéletrajzo-
kat, telefonos elérhetőséggel
a jokenyererd@gmail.com-ra
várjuk.

Műanyagnyílászárók,
redőnyés szúnyogháló.
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu

2030 Érd, Begónia u. 20. 22
57

74

Németországba, fémmegmun-
káló üzemünkbe keresünk
munkavállalókat folyamatos
munkára. Jelentkezni:H-P 9-15
óra között T:06-70-428-9517

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

Díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! T: 06-20-5858-838

22
50

16

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261

NYÁRIGUMI-AKCIÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 22
10

74

KERT szabolcsi mg nyugdíjas vál-
lal Érden fakivágást, veszélyest
is, bozótirtást, sövényvágást,
metszést elszállítással, fűnyí-
rást, rotálást, ásást, kerítésépí-
tést és festést, füvesítést, fű-
szellőztetést. T:06-20-312-7676

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

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Klímaszerelés, karbantartás.

T:06 20 467 7693 22
54

07

TELEK

Érden összközműves 965 nm épí-
tési telek kis házzal, ikerház épí-
tésére is alkalmas eladó. T:06-
20-920-4261

Eladó Érd-Parkvárosban 1122 NM
közműves építési telek. T:06-
30-320-1017
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Együtt Árminért – hirdette a hatalmas plakát 
a Favágó utcai napközis tábor kapuja felett. Itt 
rendezte szombaton jótékonysági sportnapját 
a Teleki iskola, hogy a befolyó összeggel egy 
érdi kisfiút, Ármint támogasson. A rendezvény 
sikeres volt: legalább ezer embert sikerült moz-
gósítani, a programok remekül sikerültek, és a 
nap végére közel egymillió forint gyűlt össze a 
kisfiú gyógyulásának elősegítésére.

Ármin hat éves, leukémi-
ás, másodszor esett át csont-
velő-átültetésen. Édesanyja 
óvónő, sok volt tanítványa a 
Teleki iskolába jár. Így jött 
az ötlet, hogy a szülők és az 
iskola összefogásával tart-
sanak egy jótékonysági ren-
dezvényt Árminért. A május 
25-i sportnap rendkívül si-
keres volt: körülbelül ezren 
jöttek el a Favágó utcai tá-
borba ezen a napfényes tava-
szi délelőttön.

– A nap futóversennyel in-
dult a Bem téri iskolától a 
napközis táborig, azaz a ren-
dezvény helyszínéig. Aki in-
kább sétált volna, csatlakoz-
hatott testnevelőinkhez és a 
gyerekekhez, azoknak pe-
dig, akik sem gyalogolni, 
sem futni nem kívántak, 
buszt indítottunk. A Favágó 
utcai táborban nordic 
walking bemutatóval kezdő-
dött az egész napos családi 
programsorozat. Kézműves 
és ügyességi bemutatókat is 
szerveztünk, bárki beállha-
tott focizni, vagy együtt tán-
colhatott, énekelhetett K. 
Nagy Lászlóval, azaz Muki 
Bohóccal – sorolta a nap 
programjait Patkóné Séra 
Ilona igazgató. Kollégáival 
együtt azon volt, hogy ez a 
jótékonysági nap minél sike-
resebb legyen: volt tanító, 

aki vattacukrot készített, 
mások lángost sütöttek, 
vagy a kézműves asztalnál 
segédkeztek a gyerekeknek. 
Célbadobás, festés, zsákba-
macska is várta a kicsiket, 
míg a szülőkből alakult csa-
patok bográcsban főzték a 
paprikás krumplit, a hor-
gászegyesület tagjai pedig a 
megunhatatlan érdi halász-
léből készítettek kétszáz 
adagot.

– Az alapanyagokat is si-
került adományokból besze-
rezni. Rendkívül sok felaján-
lás érkezett: könyvek, plüss-
állatok, játékok, élelmisze-
rek… Volt, ajándékba kürtős-
kalácsot hozott a táborba, de 
még a nevét sem árulta el. Az 
adományokat jelképes áron 
értékesítettük, az ebédnél 
pedig becsületkasszát állí-
tottunk fel. 

A különféle ügyességi és 
kézműves programok 200 fo-

rintos „belépti díjából”, a bü-
féből, az ebédből, a felajánlott 
könyvek eladásából és a tá-
bor különböző pontjain felál-
lított adományos dobozok 
segítségével összesen 507 
ezer forint gyűlt össze. Emel-
lett két árverést is rendez-
tünk: egyet a honlapunkon, 
ahol a felajánlott tárgyakra 
lehetett licitálni. Például az 
érdi kézlabdás lányok dedi-
kált mezére, illetve az FTC 
focistái által aláírt labdára 
és mezre, értékes festmény-
re, horgászbotra, szépség-
utalványra. Ebből 312 ezer 
forint gyűlt össze, míg a ren-
dezvényt záró árverésen 32 
ezer forint. Ezt az összeget 
Ármin édesanyjának adtuk 
át, aki pár órára el tudott jön-
ni hozzánk – tette hozzá az 
iskolaigazgató.

Árminnak nemcsak pénzt 
gyűjtöttek ezen a napon, ha-
nem vért is, az érdi Vöröske-

reszt szervezésében. A 48 
önkéntes több mint fele, 28 
jelentkező most először adott 
vért. 

Ármin édesanyja fia 
gyógyulásáról naponta be-
számol a Facebookon. Leg-
utóbbi bejegyzésében így fo-
galmazott: „számomra még 
most is hihetetlen, mennyi 
ember szíve dobban Ármi-
nért. Igenis van összefogás 
egy jó ügy érdekében.” 

n ÁdÁm Katalin

Közeleg anyák napja

Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Közel egymillió forintot gyűjtött össze a Teleki iskola 

Ezren jöttek Árminnak segíteni

Muki bohóc megtáncoltatta a gyerekeket

Ármin átesett a csontvelő-átültetésen, állapota megfelelő 
– tudtuk meg a hatéves kisfiú édesanyjától. Körülbelül egy 
év kezelés kell még ahhoz, hogy ugyanazt az életet élhes-
se, mint a kortársai. Anyukájával albérletben élnek, most 
vásárolnak hitelre egy felújítandó házat. Az adományokat 
arra fordítják, hogy Ármin részére megfelelő (úgynevezett 
félsteril) körülményeket teremtsenek, ha majd hazatér a 
kórházból.
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Nagy anyák napi akciókkal
várjuk kedves vásárlóinkat
csütörtökön 20 óráig:
porcelánok, kaspók,

lakásdekorációk egyedi
és minőségi ajándékok

nagy választéka.

Tel: 06-30-462-8994; 06-70-389-3422
Nyitva: K-Sz-P: 9–18, Cs: 10–20, Szo: 9–14
Facebook: Klumpaprika Érd, Balatoni út 36.

Bodzavirág
és ajándék

Virág mindenkinek,
mindenkor!

Házhozszállítással is.
Érd, iparos út 41. Tel: 06-23-632-807

Virágrendelés: 06-30-915-2437
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Fantázia virágszalon
06-20-543-1244 • Érd, Bajcsy-Zsilinszkyu. 1844.
Nyitva: H–P: 7–18h, Sz: 7–16h, V: 8–14h
Tamásné Székács Éva üzletvezető

Anyák nApi
kedvezmény
Különleges csokrok, vágott és száraz virágook,
kompozíciók, esküvők, virágküldemények 22
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