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Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Már javában tartanak az érettségi vizsgák
Háromszázharmincnyolc diák ballagott el április 30-án Érd három középfokú oktatási intézményéből.  3. oldal

Érdi  Újság
Házaló csalók, 
tolvajok
Érden sajnos ismét próbál-
koznak a közüzemi szolgál-
tatók nevével visszaélő 
csalók, besurranó tolvajok. 
Ha gyanús emberek pró-
bálnak pénzt kicsalni vagy 
hívatlanul az ingatanra be-
jutni, akkor azonnal jelent-
sék a rendőrségen.

n 7. oldal

Balett-táncos lett, 
nem focista

A balett-teremben nincs 
demokrácia, csak kemény 
szigor, mert csak „művészi 
terrorból” születik jó pro-
dukció – véli Keveházi Gá-
bor, akivel a Zenei Könyv-
tár klubjában találkozhat-
tak az érdeklődők.

n 9. oldal

Egy arany, két ezüst
Remekeltek az érdi birkózó-
nők Szigetszentmiklóson a 
felnőtt női birkózó orszá-
gos bajnokságon. Dénes 
Mercédesz esélyeshez mél-
tóan lépett szőnyegre és 
hozta is a papírformát.

n 21. oldal

Tréfa, vidámság, elevenség és  
fergeteges produkciók a majálison

A koncertek és előadások mellett a fiatalok természetesen egész nap felülhettek az óriási körhintára, dodzsemre és kisvasútra, de volt arcfestés, 
homokkép-készítés, szövés-fonás, háromféle mobil játszóház és nyereményjátékok is. Láthatóan mindenki jól érezte magát az idei színes for-
gatagban, a változatos programok mellett a gasztronómiai élvezetekben sem volt hiány, s bár azokat már – a színpadi műsoroktól eltérően 
– nem kínálták ingyen, a jókedvet és vidám hangulatot a résztvevők, az érdiek hozták magukkal. Képes beszámolónk a 14. oldalon.
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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  

a facebookon is!

facebook.com 
/erdiujsag
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Háromszázharminc-
nyolc diák ballagott el 
április 30-án Érd három 
középfokú oktatási in-
tézményéből. A búcsú 
persze még nem fájt, 
és az elválás is csak 
pár napra szólt, hiszen 
hétfőn már újra az 
iskolapadokban ültek a 
diákok – megkezdőd-
tek az érettségi vizsgák.

A Vörösmarty gimnázium-
tól öt osztály 154 tanulója 
búcsúzott múlt csütörtökön. 
Az iskola életében azért is 
volt különleges ez az alka-
lom, mert ötven éve ballagott 
el az 1961-ben alapított in-
tézmény legelső évfolyama, 
így ezt az évfordulót külön is 
megünnepelte az iskola.

A ballagást ünnepélyes 
osztályfőnöki óra előzte 
meg, majd a fiatalok elbú-
csúztak az épülettől, taná-
raiktól, alsóbb évfolyamos 
diáktársaiktól. Ahogy az 
már hagyomány az intéz-
ményben, az udvarban feje-
ződött be az ünnepség, a 
legkiválóbb végzős tanulók 
jutalmazásával: harminc-
négy diák vehetett át vala-

milyen kitüntetést kiemel-
kedő tanulmányi, kulturá-
lis és sportteljesítményéért.

Az Érdi Kós Károly Szak-
képző Iskolától is másfél-
száz diák köszönt el ebben 
az esztendőben. Három 
szakközépiskolai, nég y 
szakképzős osztály balla-
gott el, illetve a fiatal fel-
nőttek érettségire felkészí-
tő tagozatának végzős év-
folyama. A diákokat a 11. 
évfolyam búcsúztatta; ők 

díszítették az iskolaépüle-
tet is.

A Gárdonyi gimnáziumi 
tagozata olyan fiatal, hogy 
most búcsúztat másodízben 
12. osztályosokat az iskola, 
54 diák ballagott el múlt csü-
törtökön. Már most vannak 
hagyományai a ceremóniá-
nak: a tavaly ballagók fát, az 
ideiek rózsatövet ültettek 
búcsúzóul az iskola előkert-

jében. A ballagási előkészü-
letekből nemcsak a gimna-
zisták, hanem az általános 
iskolások is kivették a részü-
ket. Kicsik és nagyok egy-
aránt segédkeztek az iskola 
feldíszítésében, a hetedike-
sek verssel készültek, a ne-
gyedikesek pedig – akiket 
közel négy esztendeje a mos-
tani végzősök vezettek ké-
zen fogva az első évnyitóra 
– egy meglepetéssel búcsúz-
tatták a ballagókat: minden-

ki egy névre szóló, szeren-
csekívánó képeslapot, vala-
mint egy-egy léggömböt ka-
pott, amit a ballagás végén 
egyszerre eresztettek szél-
nek az iskolától megváló di-
ákok.

Természetesen nemcsak a 
ballagásra, hanem az érett-
ségire is készültek az isko-
lák az elmúlt hetekben. A 
Vörösmarty gimnáziumban, 
– ahol a most végzett évfo-
lyam tanulmányi átlaga 4,6 
felett van, és a diákok 98 szá-
zaléka kíván valamely egye-
temen továbbtanulni –, a diá-
kok legalább egy (van, aki 
kettő) emelt szintű vizsgát 
tesz – mondta el kérdésünk-
re Szilasiné Mészáros Judit 
igazgatónő. A Kós szakkép-
zőben három osztály diákjai 
érettségiznek a héten. Az is-
kola emelt szintű érettségi 
vizsgaközpontként is műkö-
dik – tudtuk meg Weszprémy 
Barna Gábor igazgatótól, 
aki elmondta azt is, az álta-
lánosak mellett olyan tan-
tárgyakból is érettségiznek 
diákok, mint például az 
emelt szintű belügyi-rendé-
szeti ismeretek. A Gárdonyi 
iskolában magyarból, mate-
matikából, történelemből és 
angolból érettségiznek leg-
többen a héten; az első négy 
napon a többi évfolyamnak 
délután van a tanítás, hogy 
ne zavarják a maturálókat – 
mondta Pintérné Bernyó 
Piroska igazgatónő.

n ÁdÁm Katalin
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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

A héten már az érettségivel birkóznak a végzős diákok

Ballag már a vén diák tovább, tovább…

A Vörösmarty végzős évfolyamának tanulmányi átlaga 4,6 felett van

A Gárdonyiból 54 diák ballagott el múlt csütörtökön

A Kós szakképzőben három osztály diákjai érettségiznek a héten, az iskola emelt szintű érettségi vizsgaközpontként is működik

Jáki Viktor, Gárdonyi gimnázium
Remek érzés visszagondolni az elmúlt négy évre. Nagyon 
fognak hiányozni a többiek, bár már megbeszéltük, hogy 
találkozni fogunk, és nemcsak az osztálytalálkozókon, ha-
nem egy közös kiránduláson is. Ami a jövőt illeti, a Corvinus 
egyetemre készülök, kertészmérnöki szakra.

mülhauser attila, Vörösmarty gimnázium
Hatalmas támaszt jelentett nekem ez az iskola, segítettek a 
tanulásban, ösztönöztek, és hajtottak a cél felé. Van bennem 
szomorúság is, hiányozni fog az osztály, az osztályfőnökünk, 
az igazgató és a tanári kar, ugyanakkor nagyon várom már 
az egyetemet – a Corvinus gazdaságinformatikus szakára 
készülök. Ami az érettségit illeti, a magyartól, jobban mond-
va a novellaelemzéstől tartok egy kicsit, a többitől nem.

Györök Viktória, Kós szakképző iskola
Egyszerre jó és rossz érzés megválni az iskolától. Három évig 
jártam ebbe az osztályba, ugyanis 10. év után, Dunaújváros-
ból jöttem ebbe az intézménybe. Kicsi volt az osztálylét-
szám, úgyhogy összetartottunk mi, diákok. A vizsgáktól 
nem tartok különösebben; készültem rájuk, tudom, hogy 
sikerülni fognak. Ami a továbbiakat illeti, egyéves OKJ-kép-
zésre jelentkeztem, logisztikai ügyintézőnek tanulok majd.
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Érdi  Újság

Mozgalmas időszak ez az életében: nemrég új helyiségekkel bővült az 
intézmény, beindította az üvegfestést, még egy varrószobát nyitott, és az 
átalakítások közepette teljes gőzzel készül egy május végi különleges színi 
előadásra. Közben egy árván maradt testvérpár életének jobbításán mun-
kálkodik, szervezi a srácok által készített kerámiák, díszek árusítását, és még 
mennyi mindent… Paróczai Zoltánnéval beszélgettünk, akinek munkássá-
gát nemrég Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjjal ismerték el.

n ÁdÁm Katalin

– Az interjúkat akkor is ma-
gázva szoktuk közölni, ha az 
interjúalany és az újságíró te-
gezik egymást. Most azon-
ban kivételt teszünk: nem-
csak a közel egy évtizedes is-
meretség okán, hanem azért 
is, mert te nem szoktál magá-
zódni; a fotósunknak is azon-
nal felajánlottad, hogy tege-
ződjetek.

– Így igaz, tényleg nem 
magázódom senkivel.

– Mielőtt leültünk volna 
beszélgetni, körbevezettél 
az épületen, ahol december 
elején jártam utoljára, még-
is rengeteg minden válto-
zott.

– Kiköltözött a nyugdíjas-
klub, megkaptuk az épület 
másik felét is. Felújítottuk, 
foglalkozatót és tornahelyi-
séget alakítottunk ki, illetve 
egy olyan szobát, ahol súlyos 
autista fiatalok kaptak he-
lyet. Az új épületrészben 
tartjuk a próbákat is.

– Mire próbáltok?

– A Brémai muzsikusok át-
dolgozott változatát adjuk 
elő, az érdi Móra iskola tanu-
lásban akadályozott diákjai-
nak, illetve a Vörösmarty 
gimnazistáinak és az artis-
taképző növendékeinek köz-
reműködésével. Fellép még 
Bolyki Balázs sérültekből 
álló gospel-kórusa is, a Para-
ra, illetve a Csengettyűs 
együttesünk. A mieink kö-
zül huszonnégy fiatal szere-
pel a darabban, és ők csinál-

ják a díszletet is: a „lezser” 
csoportunk (akik képesek 
és szeretnek tevékenyked-
ni, de állapotuk nem teszi 
lehetővé, hogy a varró vagy 
a kerámiafoglalkozáson ve-
gyenek részt) krepp-papír-
ból formáz apró golyókat, 
azt nagy ív papírokra ra-
gasztják, különböző mintá-
kat formázva. Azt szeret-
nénk, ha a „súlyosakon” kí-
vül mindenkit be tudnánk 
vonni a készülődésbe. 

– Mikor és hol látható 
majd a darab?

– A művelődési központ-
ban, május 29-én, délután öt 
órától. Ötszáz forintért kap-
hatók támogatói jegyek, de 
aki szeretné, az nagyobb 
összeggel is segíthet minket, 
aki pedig nem tud fizetni, az 
ingyen jön majd be. Sok 
olyan környékbeli intéz-

ményt is meghívtam, ahol 
sérült fiatalok élnek – nyil-
ván tőlük nem fogadok el egy 
forintot sem.

– Elfoglaltak lehetnek a 
srácok – és a kollégák – mos-
tanában, hiszen nemcsak az 
előadásra készülnek, hanem 
új habilitációs foglalkozáso-
kat is bevezettetek.

– Igen, négy hete kezdtük az 
üvegfestést. Nem gondoltam 
volna, hogy ennyire ügyesek a 
fiatalok. A kerámia eddig is 
nagyon jól ment, de ahhoz, 
hogy egy-egy üvegre rajzolt 

mintát fogpiszkálóval kifesse-
nek, már fejlett finommotorika 
szükséges. Bővítettük a varró-
részleget is: az ügyesebbek 
szabnak, összeállítják a dara-
bokat, a másik helyiségben 
pedig a kevésbé ügyesek a 
frízt tépegetik, amivel az itt 
készülő textilállatkákat töm-
jük ki. Nagyon sok munkánk 
van még úgy is, hogy két plusz 
státuszt kaptunk. Ha csak egy 
kolléga is kiesik valamiért, 
már rezeg a léc. A fiatalok is 
többen vannak, mivel – a 
pluszhelyiségeknek köszönhe-
tően – folyamatosan bővíthet-
jük a létszámot: már 38-an 
járnak hozzánk, és 42 főt vehe-
tünk fel összesen. Az érdeklő-
dés nagy, a Nyitnikéken is, 
ahol árultuk a srácok dolgait, 
jelentkezett egy házaspár, 
hogy hozná a gyerekét.

– Nyilván az intézmény jó 
híre miatt is szeretnék sokan 
ide járatni a gyereküket. Ez 
nem egy „elfekvő”, nálatok 
mindig szól a zene, és mintha 
folyton sütne a nap… Mi 
motivál titeket?

– Hogy abból is kihozzuk a 
legtöbbet, aki úgy érkezik 
hozzánk, hogy csak ül a sa-
rokban. Ez iszonyú nagy 
munka. Már az is hatalmas 
eredmény, ha az önálló étke-
zésre, szobatisztaságra 
apró lépésekben megtaní-
tunk valakit. Lehet, hogy eh-
hez egy év kell vagy kettő – 
szóval nem látványos fel-
adat. Viszont kitartás kell 
hozzá – és sok szeretet. Az 
már maga nagy dolog, hogy 
a lányok, vagyis a kollégáim, 
örömmel járnak be dolgozni, 
szívesen elmennek velük 
sportversenyre, fellépni, vá-
sározni. A másik, hogy köz-
tünk nagyon jó a kapcsolat. 
Jó csapatom van, na!

– Azért ne felejtsük el azt 
sem, hogy a srácok is nagyon 
szeretnek titeket.

– Így igaz. Bejössz dolgoz-
ni, és örülnek neked. Az 
azért nagyon kevés munka-

helyen fordul elő, hogy át-
ölelnek és nagy puszikkal 
fogadnak. Ez a szeretet na-
gyon nagy pluszt ad.

– Ez segít hozzá ahhoz is, 
hogy bírd energiával? Hiszen 
te rengeteg mindent csinálsz 
a „kötelezők” mellett – töb-
bek közt egy idejáró, elárvult 
testvérpárt segítesz, hétvé-
genként főzöl rájuk, egyen-
geted a mindennapjaikat.

– Ebben sokan segítenek, 
a kollégák, a parkvárosi re-
formátus gyülekezet, illetve 
az alapítványunk. Próbáljuk 
szép lassan rendbe hozni a 
házukat is, lebontjuk a düle-
dező melléképületeket, ki-
festünk, padlózunk. Ebben 
vannak támogatóink. Olyan 
emberekkel találkozom 
ilyenkor, akikről nem is hit-
tem volna, hogy ennyi szere-
tet szorult beléjük…

– A napi teendők mellett 
vásározni jártok a fiatalok 

munkáival, és fellépésekre 
viszitek az egyre népszerűbb 
Csengettyű együtteseteket. 
Mi mindenre készültök még?

– Nyári üdülésre pályá-
zunk, és tervezzük Kapol-
csot. Évek óta odajárunk 
nyáron árusítani. A temp-
lomkertben van a standunk, 
amiért nem kell helypénzt 
fizetnünk, s mögötte sátoro-
zunk a temetőben. Van egy 
kis tusoló, kerti vécé… Per-
sze ehhez pénzre is szüksé-
günk van, hiszen oda kell 
jutnunk, és ennünk is kell. 
Ebben minden évben segíte-
ni szokott a polgármester úr. 

– Hogy bírod mindezt 
energiával, hogyan telik egy 
napod?

– Ülj be mellém a kocsiba, 
és gyere velem. Másként ezt 
nem lehet megmutatni. A 
Szociális Gondozó Központ-
ban is van egyébként felada-
tom, mivel én vagyok a veze-
tőhelyettes. Szerencsére a 
főnökömmel és a tagintéz-
ményekkel is jó együtt dol-
gozni, segítjük egymást. 
Annyira klassz, hogy nem 
azzal kell foglalkozni, hogy 
szívja a vérem a főnököm. 
Ami valóban nagy munka, 
az a szponzorok felkutatá-
sa, illetve az Emberi Hang 
alapítványunk pénzének 
gyűjtögetése. Ebből tudunk 
fellépésekre utazni, segíteni 
a rászoruló családjainkat; 
az árván maradt testvérpá-
runkat is.

– Jut időd magadra, van 
egyáltalán magánéleted?

– Keddenként egy kórus-
ban énekelek, hétvégenként 
gyülekezetbe járok, ezeken 
a helyeken töltődöm fel. Min-
den reggel csendességet tar-
tok, anélkül nem indulok el. 
Ez kell ahhoz, hogy bírjam 
egész nap.

– Persze, hiszen úgy öt em-
ber munkáját végzed.

– Már nem. Az a jó, hogy le 
tudom osztani másokra a fel-
adatokat.

– Jó szervezőképességed 
miatt nem akartak „elszip-
kázni” a szociális szférából?

– Többször is be akartak 
vonni rendezvényszervezés-
be, és az még tetszene is, szí-
vesen dolgoznék azon, hogy 
minden szép legyen, finom 
legyen, klappoljanak a rész-
letek, a zene… Szeretek 
egyébként még filmezni, fo-
tózni is. 

– Itt tudnád hagyni ezt a 
világot?

– Dehogy! Egyébként 
mindjárt megyek nyugdíjba; 
három és fél évem van a 
negyvenéves munkaviszony 
leteltéig. Nem tudom, hogy 
élek-e majd a lehetőséggel. 
Előbb megfelelő embert kell 
találni, aki átveszi a helye-
met. Az a fontos, hogy sze-
resse a srácokat, és meg-

tartsa, továbbfejlessze azt, 
amit évtizedek alatt itt fel-
építettünk.

– Mire vagy a legbüszkébb 
az elmúlt évtizedekből?

– Dizseri Tamás barátsá-
gára, és arra, hogy támoga-
tásával létrehozhattuk an-
nak idején ezt az intéz-
ményt. Pár évtizede a súlyo-
san sérült fiatalok még el-
zártan, bentlakásos ottho-
nokban éltek. Én is egy 
ilyenben dolgoztam. Akkor 
jött az ötlet, hogy olyan nap-
közi otthont alapítsunk, 
ahonnan a szülők a nap vé-
gén hazavihetik a gyerekü-
ket. Nagy lépés volt az is, 
hogy megalakulásunk után 
bővülhettünk, és szociális 
foglalkoztatót hozhattunk 
létre. Hatalmas büszkesé-
gem még a gánti Fecskepa-
lota, ezt Orbán Péterrel kö-
zösen álmodtuk meg, és én 
innen, Érdről jártam le na-
ponta építkezni. És persze 
büszke vagyok a Dizseri díj-
ra, ami hatalmas megtisz-
teltetés volt számomra, mi-
vel Tamás csodálatos ember 
volt. Az pedig nagyon jól-
esett, hogy arra a szép át-
adó ünnepségre annyian el-
jöttek. Vagyis én nem egyet-
len dologra vagyok nagyon 
büszke, hanem arra a sok 
mindenre, ami az életem 
alatt felépült, és most épül 
tovább. Ez egy folyamat, 
aminek részese vagyok, és 
reméljük, továbbra sem lesz 
vége.

Beszélgetés Paróczai Zoltánnéval, a Dizseri Tamás Habilitációs Központ vezetőjével

Elfogadó szeretet és bizonyságtétel

Az igazgató asszony fríztépegetőkkel. Mintha mindig sütne a nap

Paróczai Zoltánné
1983-ban létrehozta az ország első olyan intézményét, amely 
fogyatékos gyermekek számára nem bentlakásos, hanem nap-
pali ellátást biztosított, és biztosít ma is – ez az érdi habilitációs 
központ, amit 32 esztendeje vezet. Itt alakult meg az országszer-
te ismert Csengettyűs együttes is. Nevéhez fűződik a gánti Fecs-
kepalota létrehozása, ahol fogyatékkal élő gyerekek, felnőttek 
üdülhetnek. Nemrég elnyerte a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati 
Díjat. Az ünnepélyes átadáson Bölcskei Gusztáv, a Magyar Refor-
mátus Egyház zsinatának lelkészi elnöke úgy fogalmazott: Mari-
ann élete és munkája szándéka szerint Isten befogadó, elfogadó 
szeretetéről való bizonyságtétel.

A Dizseri Tamás Habilitá-
ciós Központ Emberi 
Hang alapítványa köszö-
nettel fogadja az adó 
1%-ának felajánlásait.
Adószám: 18681495-1-13

Paróczai Zoltánné a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj februári átadásakor
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A 2014–2020 periódusban óvoda építésére és a meglévők felújítására for-
dítják az európai uniós támogatásokból Érdnek biztosított, több száz milliós 
keretforrást, a nyári vakáció alatt idén is lesz napközis tábor és ötmillió forint 
rendkívüli támogatást juttatnak el három magyarlakta kárpátaljai településre 
– többek között erről is egyhangú döntés született a városi plénum április 
30-án megtartott tanácskozásán. 

Az ülés első negyedében a 
képviselők elfogadták az Érdi 
Rendőrkapitányság, a Érdi 
Polgárőr Egyesület és az érdi 
tűzoltóparancsnok beszámo-
lóját, majd a szennyvízszip-
pantás díjairól döntöttek. Az 
önkormányzat úgynevezett 
„kéttényezős” térítési díjat ve-
zet be, eszerint alapdíjat és 
szolgáltatási díjat is kell fizet-
ni. A térítési díj mértéke pedig 
jelentősen magasabb a csator-
nahálózattal ellátott területe-

ken, ezért is fontos, hogy a la-
kosok minél előbb éljenek a 
rákötés lehetőségével. Ehhez a 
rászorulók 100 ezer forintig 
vissza nem térítendő támoga-
tást is igényelhetnek az önkor-
mányzattól.

A közgyűlés jelen lévő tagjai 
egyhangú döntést hoztak ar-
ról, hogy az Európai Unió 2014–
2020 időszakra a kormány által 
az érdi önkormányzatnak biz-
tosított 800 millió forint értékű 
keretforrást az óvodai elhelye-

zések további bővítésére és ja-
vítására fordítják. Így a követ-
kező években új óvoda épül a 
Darukezelő utcában és a Fácán 
közben, valamint a fennmara-
dó, mintegy 200 millió forintot a 
többi felújításra és bővítésre 
szoruló óvodai épület fejleszté-
sére fogják felhasználni.

A képviselők hozzájárulásu-
kat adták a Helyi Építési Sza-
bályzatot érintő módosítások-
hoz is, amelyek a Kelenföld-
Százhalombatta vonalszakasz 
korszerűsítési munkáinak se-
gítése érdekében szüksége-
sek.

Döntöttek arról is, hogy a 
Kossuth Lajos – Bethlen Gábor 
– Vörösmarty Mihály utcák ke-
resztezésénél található, „ötös 
körforgalomhoz” igazodó tér a 
Rómer Flóris tér elnevezést 
kapja, ami jól illeszkedik a hí-
res emberek nevét viselő utcák 
tematikus rendjébe. Ezt a dön-
tést azonban kisebb vita előzte 
meg, mivel Pulai Edina emlé-
keztette a közgyűlést, hogy a 
tavaly szeptemberi ülésen ő 

maga vetette fel, hogy a tér Atil-
la királyról (a korabeli helyes-
írással írva) kapja a nevét. A 
képviselők végül 15 igen 1 nem 
ellenében a Rómer Flóris tér 
név mellett foglaltak állást.

A továbbiakban a képvise-
lők egyhangúan elfogadták a 
nyári napközis tábor működé-
séről és finanszírozásáról szó-
ló határozati javaslatokat, en-
nek megfelelően az egész va-
kációt kitöltő programot idén a 
Batthyány Általános Iskolai 
szervezi.

A plénum döntött az óvodai 
csoportok számáról és a maxi-
mális csoportlétszám túllépé-
sét is engedélyezte a Napsugár 
Óvodában (4 csoportban 25–25 
gyermek lesz). Az ülést leveze-
tő Bács István alpolgármester 
bejelentette, hogy idén minden 

olyan gyermeket fel tudtak 
venni, akiket a szülők az érdi 
intézményekbe szándékoztak 
beíratni.

A közgyűlés támogatta a To-
poly utcai Idősek Otthona tető-
szerkezetének kicserélésére 
benyújtott pályázatot, majd el-
fogadta az önkormányzat 2015. 
évi közbeszerzési tervét is.

Ezt követően a képviselők T. 
Mészáros András sürgős elő-
terjesztéséről döntöttek: egy-
hangúlag támogatták, hogy az 
érdi önkormányzat ötmillió fo-
rint pénzbeni támogatást 
nyújtson három magyarlakta 
kárpátaljai településnek.

Végül, az egyebek napirendi 
pont után, városi díjak és ki-
tüntetések odaítéléséről zárt 
ülésen döntött a közgyűlés.

 n Bálint edit

A közgyűlés áprilisi ülésén több mint féltucatnyi 
beszámoló került a képviselők asztalára. A tanács-
kozás elején az Érdi Polgárőr Egyesület és az érdi 
tűzoltó-parancsnokság vezetője által benyújtott 
beszámoló mellett az Érdi Rendőrkapitányság 
tájékoztatóját is elfogadta a városi plénum.

Pintér Lajos rendőrkapi-
tány az írásos dokumentum-
ban többek között kiemelte: 
a közbiztonság javítása ér-
dekében tavaly hatékonyab-
bá tették kapcsolataikat a 
társszervekkel, a területi 
önkormányzatokkal és nyi-
tottabbá váltak a megalapo-

zott lakossági igényekkel 
szemben. Nagy hangsúlyt 
fektettek arra is, hogy mun-
kájuk eredményeit a lakos-
ság előtt is megjelenítsék, 
mert ezáltal is javult a tér-
ségben élők biztonságérze-
te. A rendőr alezredes úgy 
vélte, a rendőrségnek nincs 

miért szégyenkeznie, hiszen 
nemcsak a statisztikai muta-
tók javultak – az illetékessé-
gi területen összességében 6 
százalékkal csökkent a re-
gisztrált bűncselekmények 
száma – hanem a rendőrség 
munkájának a megítélése is 
javult. Ugyanakkor elismer-
te, vannak még olyan terüle-
tek a bűnüldözésben, ame-
lyekben bőven akad tenni-
valójuk: ilyen például a nyo-
mozási eredményességi mu-
tató

A felszólaló képviselők el-
sőként megköszönték a 
rendőrség munkáját, ered-
ményesnek ítélték a körzeti 

megbízotti irodák működé-
sét, mert szerintük a lako-
sok személyesen ismerik a 
„rendőrüket”, így nagyobb 
bizalommal fordulnak hoz-
zá. A dicséret mellett több 
kérdést is kapott a kapitány-
ságvezető: hogyan tudják 
elejét venni az idősek sérel-
mére elkövetett bűncselek-
ményeknek?; vasárnap hol 
tehetnek feljelentést az érdi-
ek?; miért nem sikerül haté-
konyabban fellépni az illegá-
lis szemetelőkkel szemben?

Pintér Lajos rendőr alez-
redes válaszában kifejtette: 
bűnmegelőzési programjuk-
ban kiemelt figyelmet fordí-

tanak az idős emberek tájé-
koztatására és védelmére. A 
rendőrségnél nincs szün-
nap, a nap 24 órájában bár-
mikor a lakosság rendelke-
zésére állnak, és ha valaki a 
112 telefonszámot hívja, ak-
kor mindenképpen a legkö-
zelebbi rendőrt küldik a 
helyszínre. A szemetelőket 
illetően elmondta, akit tetten 
érnek, figyelmeztetik, súlyo-
sabb esetben bírsággal sújt-
ják, aminek jelentős vissza-
tartó ereje van.

A rendőrség beszámolóját 
a városi plénum egyhangú-
lag elfogadta.

n B.e.

Magyarországon a gazdasági növekedés stabil, 
az ország iránti bizalom egyre erősödik, ennek 
köszönhetően jövőre további adócsökkenté-
sekre nyílik lehetőség a kormány szándékai 
szerint. Ennek köszönhetően a 2016-os állami 
büdzsé az adócsökkentés költségvetése lesz – 
mondta múlt heti rendkívüli sajtótájékoztatóján 
Érd polgármestere.

T. Mészáros András úgy 
fogalmazott: ezek az adó-
csökkentések mindenkinek, 
így az Érden élőknek is 
újabb segítséget jelentenek. 
A kormány várhatóan május 
13-ig terjeszti a parlament 
elé a jövő évi költségvetésről 
szóló javaslatot. Ennek 
egyes részleteit ismertetve a 
polgármester kiemelte: az 
szja 2016-ban tovább csök-
ken, 16%-ról 15%-ra, ezzel 
120 milliárd forinttal több 
marad az emberek zsebé-
ben. A kormány emellett 
azon dolgozik, hogy minél 

hamarabb egy számjegyű le-
hessen az szja kulcsa.

A családok terheinek 
csökkentése 2010 óta válto-
zatlanul a fő cél – hangsú-
lyozta T. Mészáros András. 
A családi adókedvezmény 
2011-es bevezetése óta az 
idei várható 240 milliárd fo-
rintos tehercsökkentéssel 
összesen már több mint 1000 
milliárd forinttal több ma-
rad a családoknál, 2016-tól 
pedig tovább nő a kétgyer-
mekesek családi adókedvez-
ménye is. 2016-tól 2019-ig fo-
kozatosan, a jelenlegi 10 

ezer forintról 20 ezer forint-
ra nő a gyermekenkénti ked-
vezmény – ez összességében 
15 milliárd forintos adócsök-
kentést jelent. 

A polgármester szavai 
szerint az szja-csökkenés és 
a családi adókedvezmény 
növekedésével egy két átlag-
keresővel rendelkező, gyer-
mektelen családnál havi 
4700, éves szinten pedig en-
nek megfelelően 56 ezer fo-
rinttal több marad. Egy 
olyan családnál, ahol két, 
minimálbéres kereső van, és 
két gyermeket nevelnek, 
havi 7100 forinttal (évi 85 
ezerrel) több marad. Egy két 
átlagkeresős, kétgyermekes 
családnál pedig havonta 
9000–9500 forinttal (évente 
több mint 100 ezer forinttal) 
marad több jövedelem.

Csökken a sertés tőkehús 
áfája is 27%-ról 5%-ra (ez a 
fogyasztók számára is már 
feldolgozott/darabolt formá-
jára is vonatkozik). Ez 25 

milliárd forintos adócsökke-
nést jelent, valamint csök-
kenhet különböző állami 
közszolgáltatások díja, ille-
téke is, illetve van, amelyik 

meg is szűnhet, ezzel további 
10 milliárdos teher kerülhet 
le a családok válláról – 
mondta T. Mészáros András.

n F.Z.

A polgármester sürgős 
előterjesztéseként tárgyal-
ta és fogadta el egyhangú-
lag a közgyűlés az április 
30-ai ülésén, hogy Érd ön-
kormányzata ötmillió forint 
rendkívüli, pénzbeli segít-
séget nyújt három, magyar-
lakta kárpátaljai település-
nek. Mint ismert, a politikai 
konfliktusok, a háborúkö-
zeli állapotok miatt roppant 
súlyos gazdasági nehézsé-
gekkel küszködik az or-
szág, és az emberek számá-
ra egyre nehezebb a megél-
hetés. A tapasztalatok sze-
rint az eljuttatott, termé-
szetbeni adományokat 
azonban leginkább épp 
azok nem kapták meg, 
akiknek szánták, ezért a 
kárpátaljai települések pol-
gármestere levelében azt 
kérte, hogy akik segíteni 
szeretnék az ukrajnai ma-
gyarokat, ne terményekkel 
és tartós élelmiszerrel te-
gyék ezt, mert ezek a külde-

mények valahol fennakad-
nak, viszont a pénzbeli tá-
mogatások a települések 
bankszámlájára kerülnek 
jóváírásra, és ezeket az ösz-
szegeket arra használják 
fel, ami a legsürgetőbb a he-
lyiek számára. Érd az ung-
vári járás három – 
Ungtarnóc, Butfalva és 
Sislóc –, egy önkormány-
zathoz tartozó települései-
nek, egyéves időtartamra 
ajánlotta fel az ötmillió fo-
rint rendkívüli pénzbeli 
adományt, ami a kárpátal-
jai egyházak és civil szer-
vezetek közreműködésével, 
nagy biztonsággal eljut a 
segítségre szoruló magyar 
emberekhez. Az 1800 lelket 
számláló településeken 
1200 magyar lakos él. – Kö-
telességünk segíteni, külö-
nösen akkor, ha magyar 
honfitársainkról van szó – 
mondta T. Mészáros And-
rás polgármester a helyi 
televíziónak nyilatkozva.

Szűcs Gábor, a baloldali 
demokratikus frakció veze-
tője az Érdi Újságnak el-
mondta, hogy teljes mellszé-
lességgel támogatták a kár-
pátaljai honfitársaink meg-
segítésére irányuló előter-
jesztést, hiszen a kialakult 
háborús helyzet miatt eze-
ken a településeken igen ne-
héz helyzetben vannak a la-
kosok. Hasonlóképpen véle-
kedett Pulai Edina, a Jobbik 
képviselője is, aki közölte: 
nemrégiben járt a polgár-
mesternél ez ügyben, azt 
kérve, hogy együtt keressék 
meg a legmegfelelőbb meg-
oldást a kárpátaljai magya-
rok megsegítésére. Így – 
fűzte hozzá – a képviselők-
nek az ebben a kérdésben 
meghozott egyhangú dönté-
se a közös gondolkodás 
eredménye volt. n Bálint

Érden sajnos ismét próbálkoznak a közüzemi 
szolgáltatók nevével visszaélő csalók, besurranó 
tolvajok. Víz- és csatornamunkásnak adják ki 
magukat és a helyi víziközművek által kötelezően 
elvégzendő feladatokra hivatkoznak. 

Nem árt az óvatosság 
mostanában Érden és a 
környező településeken 
sem. Álmunkások, besur-
ranó tolvajok házalnak hi-
vatalos küldetésnek álcáz-
va váratlan megjelenésü-
ket. A hívatlanul érkező 
csalók így próbálnak ki-
sebb-nag yobb csatorna-
tisztítási feladatokkal vagy 
hasonló látszattevékeny-
séggel gyorsan készpénz-
hez jutni vagy a házakba 
bejutva értéktárgyakat el-
tulajdonítani.

A helyi közszolgáltatók, 
az Érd és Térsége Vízi-
közmű Kft., valamint az 
Érd és Térsége Csatorna-
szolgáltató Kft. felhívja a 
figyelmet arra, hogy sem-
milyen ingatlanon belüli 
feladatra nem adtak és nem 
adhatnak ki utasítást.

A víziközmű-szolgáltatók 
szakemberei nem szednek 
készpénzt és csak vízóra leol-
vasása miatt csöngetnek be 
bejelentés nélkül. Természe-
tesen a munkatársak rendel-
keznek arcképes igazolvány-
nyal, amelyet kérésre felmu-
tatnak. A helyi társaságok 
kérik, ha gyanús emberek 
próbálnak pénzt kicsalni 
vagy hívatlanul az ingatanra 
bejutni, akkor azonnal jelent-
sék azt a rendőrségen vagy 
érdeklődjenek a víziközművek 
elérhetőségein. 

további információ: 
Lanku Ildikó  
ügyvezető igazgató
E-mail: dunapart@
erdivizmuvek.hu
Tel.: 06-23-500-000

Több tucatnyi ügyben döntöttek a városi közgyűlés áprilisi ülésén

Óvodafejlesztés, nyári napközis 
tábor, díjak és kitüntetések

Az Érdi Rendőrkapitányság beszámolt múlt évi tevékenységéről

Az itt élők személyesen ismerik a „rendőrüket”

Az ülést Bács István alpolgármester vezette le, Mecsériné dr. Szilágyi 
Erzsébet jegyző segédletével

Ellenzéki vélemények
Szűcs Gábor (MSZP–DK–Együtt) örül az óvodafejlesztési 
programnak, de a 800 millió forint támogatást kevésnek 
tartja a korábbi ígéretekhez képest. Reméli, hogy Aradszki 
András országgyűlési képviselő ebben a ciklusban több álla-
mi forráshoz segíti majd hozzá Érd városát.
Pulai Edinát (Jobbik) mélységesen felháborította az ötös 
körforgalomhoz közeli tér elnevezése, mert ő még tavaly 
szeptemberben indítványozta, hogy a teret Atilla királyról 
nevezzék el. Akkor ezt a közgyűlés is támogatta, így a képvi-
selő asszony most nem értette, miért nem az általa javasolt 
elnevezésről döntenek.

A fő cél változatlanul a családok terheinek csökkentése

Az adócsökkentés éve lesz 2016

T. Mészáros András: „az adócsökkentések az Érden élőknek is újabb 
segítséget jelentenek”

Érdi segítség 
kárpátaljai 
honfitársainknak

Az ungtarnóci református temp-
lom. Az eddigi adományok egy 
része valahol fennakadt

Hívatlanul jönnek, hivatalosan lépnek 
fel, készpénzt kérnek, lopnak

Házaló csalók, tolvajok
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Munkáit megtekintve ne keressünk olyan fogó-
dzókat, amelyek a figuratív képek megközelíté-
sében segítségünkre vannak, mert Méry László 
művészetét kizárólag asszociatív szemlélettel lehet 
elérni és befogadni – mutatott rá Feledy Balázs 
művészettörténész a Városi Galériában, az érdi 
festőművész első önálló kiállításának megnyitóján.

Méry László csaknem húsz 
esztendeje él városunkban, 

és bár eddig számos csopor-
tos kiállításon részt vett, de 

önálló tárlattal csak most 
mutatkozott be az érdi művé-
szetkedvelőknek. Április 29-
től a Városi Galériában a több 
évtized alatt készült, főként 
nonfiguratív grafikáiból és 
festményeiből láthatunk ér-
tékes válogatást. A kiállítást 
Feledy Balázs művészettör-
ténész nyitotta meg, aki az-
zal kezdte, hogy Méry László 
művészi létének gyakran ál-
lított akadályt a megélheté-
sért való küzdelem, de a ki-
hagyásokat önképzéssel 
igyekezett pótolni, és művé-
szi kapcsolatai is segítették a 
pályán. Mint sokan mások – ő 
is figurálisan indult el, a lá-
tott világ leképezése fontos 
volt a számára, ezért szorgal-
masan rajzolt, festett és kol-
lázst is készített, majd a 80-
as években lassan elszakadt 
a látható világ jelenségeitől, 
és egy különleges, most már 
organikus rajzi világ felé for-
dult, amely ugyan még a ter-
mészetben fogant, de forma-
világában inkább a jelszerű 
vonalak, pontok, alakzatok 

kapnak szerepet. A galéria 
első termében látható ceru-
za- és tusrajzai még aprólé-
kosan kidolgozottak, de a 
belső teremben már a puritá-
nabb, szikárabb festmények 
fogadják a látogatót. Szinte 
kitapintható rajtuk a fehér-
fekete átmenete, a fénykultú-
ra különlegessége és a telje-
sen absztrakt kompozíciók 
magas szintre emelése. Nála 
mindig a meditatív formaku-
tatás van jelen. Nagyon erős 
hatással bír a Nyár és az Ősz 
címet viselő alkotása, de kü-
lönlegesen erős a Napfogyat-
kozás című munkája is, ame-
lyen a formákat a napfény 
hatása alá rendeli – hívta fel 
a jelenlévők figyelmét a mű-
vészettörténész, majd rámu-
tatott: Méry alkotásait szem-
lélve ne keressünk olyan fo-
gódzókat, amelyek a figura-
tív képek megközelítésében 
segítségünkre vannak, mert 
az ő művészetét kizárólag 
teljesen asszociatív szemlé-
lettel lehet elérni és befogad-
ni. Az alkotó összetett képi 

világa a természethez való 
különleges ragaszkodását is 
tükrözi, de mindig egy sajá-
tos jelrendszerrel közelít a 
témáihoz: a természethez, a 

zenéhez és mindahhoz, ami 
felkelti az érdeklődését. A 
festőművész érzékeny rend-
szerességgel teremtett ma-
gának egy sajátos képi vilá-
got és szemléletet – mondta a 
kiállítást megnyitva Feledy 
Balázs. Az alkotásokban 
való elmélyülést Várfi László 
remek gitárzenéje is segítet-
te. Méry László önálló tárlata 
a Városi Galéria nyitva tartá-
si ideje alatt, május 23-ig te-
kinthető meg. n Bálint

„Hiperaktív gyerek voltam. Ma pszichológushoz viszik az ilyen csemetét 
a szülők, engem meg kilencévesen beírattak a balettintézetbe, ahová 
pechemre fel is vettek, de kikötöttem, hogy csak egy évig maradok, 
mert én inkább focista akarok lenni!” – ezzel a vallomással kezdte pálya-
futásáról szóló történetét Keveházi Gábor balettművész, akivel a Zenei 
klubban ismerkedhettek meg közelebbről az érdiek.

A tánc világnapja alkal-
mából április 27-én a város-
unkban élő Keveházi Gábor 
balettművész volt az érdi 
Zenei Könyvtár Zenei klub-
jának vendége, aki művészi 
pályafutásáról mesélve 
nemcsak a színpadi sike-
rekről, hanem ennek a kü-
lönleges hivatásnak az 
árnyoldalairól is őszintén 
beszélt. Lehotka Ildikó ze-
nepedagógus, a klubest há-
ziasszonya igyekezett úgy 
irányítani a táncművésszel 
folytatott beszélgetést, 
hogy a résztvevők minél 
több et  meg t udja na k 
Keveházi Gábor életművé-
ről, és persze, a balettról is. 
„Hiperaktív gyerek voltam. 
Ma pszichológushoz viszik 
az ilyen csemetét a szülők, 
engem meg kilencévesen 
beírattak a balettintézetbe, 

ahová pechemre fel is vet-
tek, de kikötöttem: csak 
egy évig maradok, mert én 
inkább focista akarok len-
ni!” – ekként kezdte 
Keveházi Gábor. Nem így 
lett, mert egy év után az 
Operaház színpadára ke-
rült, Misit táncolta a Diótö-
rőben, ami olyan mély be-
nyomást tett rá, hogy tíz-
évesen tudta, innen nincs 
számára visszaút, többé 
nem akart focista lenni! A 
színpadi fellépésen derül ki 
igazán, hogy a technikai 
tudáson felül ott pislákol-e 
valakiben az a „kis láng”, 
amitől művésszé válik – 
magyarázta, majd elárulta: 
a balett-táncosnak minden-
nap másfél órányi kötelező 
gyakorlatai vannak, amit 
nem lehet kihagyni, mint 
ahogyan az előadások előt-

ti összpróbát sem. Napi 5–6 
óra intenzív gyakorlás 
szükséges ahhoz, hogy 
megfelelő erőnlétben le-
gyen a balett-táncos. Na-
gyon kell vigyázniuk az ét-

kezéssel és a folyadék fo-
gyasztásával is, ráadásul a 
balett sérülésveszélyes 
üzem és komoly fájdalmak 
leküzdésével is jár. A mű-
vész elismerte: 25 éves pá-
lyafutása alatt szinte alig 
volt olyan előadás, amiben 
fájdalmak nélkül táncolt 
volna! Mégis gyönyörű, ám 
tiszavirág életű ez a hiva-
tás – állapította meg a tánc-
művész, aki a növendékeit 
is mindig arra biztatta, ké-
pezzék magukat, tanulja-
nak más szakmát is, mert 
20–25 év után fel kell hagy-
ni a balettal, és aki erre 
nem készül fel, 35–40 éve-
sen könnyen elkallódik a 
világban. Arról is beszélt, 
hogy a balett-teremben vas-
fegyelem uralkodik, mert – 
ahogy fogalmazott – az iga-
zán jó produkció csak „mű-
vészi terrorból” születik. 
Pályafutása során számta-
lan főszerepet játszott, pél-
dául a Diótörőben, a Haty-
tyúk tavában, A fából fara-
gott királyfiban, a Sparta-
cus előadásában, de akár 
fő-, akár mellékszerepet 
kapott, táncával mindig si-

került elkápráztatnia a kö-
zönségét. Keveházi Gábor 
rengeteg díj, elismerés tu-
lajdonosa, de mint kiderült, 
az 1976-ban elnyert, 
Nizsinszkij-díjra a legbüsz-
kébb. Ez a rangos elismerés 
a Párizsi Táncakadémia 
egyik legjelentősebb díja, 
és a hazai balettművészek 
közül ez idáig csak ő kapta 
meg. Többek között Liszt 

Ferenc-díjat és Érdemes 
művész díjat is nyert, majd 
megkapta a Kiváló művész 
díjat és 1990-ben a Kos-
suth-díjat is, 2004-től pedig 
a Halhatatlanok Társulatá-
nak a tagja. Az érdi klubest 
résztvevői videofelvételről 
láthattak részleteket a mű-
vész legsikeresebb produk-
cióiból.

n Bálint Edit

Milyen volt, mivé lett, és hová fejlődik az újság-
írás? – többek között ezekkel a kérdésekkel is 
foglalkozott Kő András író, Pulitzer-emlékdíjas 
újságíró és Kocsis L. Mihály író, újságíró a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Érdi Irodalmi Estek prog-
ramsorozatának április 29-ei rendezvényén. 
Beszélgetőtársuk Urbán László volt.

A sportújságírás kiváló is-
kola volt, hiszen ezen a terü-
leten igen éles helyzetek 
adódtak, gyakran azonnal 
tudósítani kellett, nem volt 
idő a cikk „csiszolgatására”, 
így aztán hamar eldőlt, alkal-
mas-e valaki a szakmára 
vagy jobb, ha más pálya után 
néz – hangsúlyozta a könyv-
tári beszélgetés elején, a pá-
lyafutásáról faggatott Kő 
András író, Pulitzer-emlék-
díjas újságíró. A Népsportnál 
kezdte a szakmát, majd több 
lapnál is dolgozott, és szá-
mos, többnyire sport témakö-
rű könyv szerzője is. Arról is 
beszélt, hogy – bár leginkább 
azokról a kiemelkedő sporto-

lókról írt könyvet, akik közel 
álltak hozzá, mégis mindig 
maga is utánajárt és ellen-
őrizte, hogy a fontos dátu-
mokra, információkra helye-
sen emlékezett-e az alanya. 
Arra a kérdésre pedig, hogy 
mit javasol azoknak a fiata-
loknak, akik a jövőben sze-
retnének erre a pályára lép-
ni, ezt mondta: mindenekelőtt 
tanuljanak meg három, de 
legalább két idegen nyelvet 
felsőfokon, legyenek minden-
re nyitottak és roppant ér-
deklődők, mert a megszer-
zett, bármilyen jellegű tudást 
és tapasztalatot fel tudják 
használni ebben a munká-
ban. A másik tanács, hogy 

legyenek roppant kitartóak. 
Ha kétszer, háromszor, de 
még akár hetedszerre is el-
utasítják, vagy nem közlik a 
leadott kéziratukat, ne hagy-
ják abba, küldjenek be nyol-
cadszorra is újabbat, mert a 
kitartás előbb vagy utóbb 
meghozza a gyümölcsét. Ko-
csis L. Mihály ugyancsak a 
Népsportnál kezdett, majd 
tucatnyi újság (például a Ma-
gyar Ifjúság, Könyvbúvár, 
Nők Lapja, Új Magyarország) 
főmunkatársa, szerkesztője, 
illetve főszerkesztője volt. A 
váltásokat csak akkor élte 
meg pozitívan, ha az saját 
kezdeményezésére történt, 
de a felmondások megvisel-
ték, hiszen ilyenkor azt érzi 
az ember, hogy vele van a baj, 
elégedetlenek a munkájával. 
Ráadásul – míg korábban ez 
elképzelhetetlen volt – napja-
inkban a laptulajdonos egy-
magában dönthet egyik perc-
ről a másikra, és egyből el-
küldheti az újságírót, fel-
mondhat a főszerkesztőnek. 

Sajnos rosszat tesz a társa-
dalomnak is, hogy az újság-
íróknak ilyen nyomás alatt 
kell dolgozniuk, pedig nekik 
az a feladatuk, hogy minden 
időben tisztességesen tájé-
koztassák az olvasókat. Mint 
újságíró – bármelyik lapnál 
vagy médiumnál dolgozott is 
– fontosnak érezte felettesé-
nek visszajelzését, számos 

könyv szerzőjeként pedig az 
olvasóét. A kérdésre, hogy a 
sok lap közül, ahol dolgozott, 
melyikhez menne vissza szí-
vesen, Kocsis L. Mihály gon-
dolkodás nélkül a sportsajtó 
mellett döntött, mert elmon-
dása szerint legszebb emlé-
kei oda kötik, és ott érezte, 
hogy egy kiváló kollektíva 
tagjaként dolgozott. n BE

Méry László első önálló kiállítása a Városi Galériában

Összetett képi világ és sajátos jelrendszer
Nyitottság, érdeklődés és kitartás nélkül nincs jó sajtómunkás

Est az újságírás kulisszatitkairól

Urbán László, Kő András és Kocsis L. Mihály. A két vendég egykor 
együtt dolgozott a Népsportnál, utóbbi főszerkesztője volt Kő And-
rásnak, és nagyszerű volt köztük az összhang

A zene világnapján Keveházi Gábor volt a Zenei klub vendége

A Diótörő eldöntötte: balett-táncos lesz és nem focista

Keveházi Gábor Lőcsey Jenővel 
(Bartók B.–Seregi L.: A fából fa-
ragott királyfi)

A balett-teremben nincs demokrácia, csak kemény szigor, mert 
csak „művészi terrorból” születik jó produkció – véli a táncművész

A megnyitó percei: Méry László festőművész, Kéri Mihály galériave-
zető, Feledy Balázs művészettörténész és Várfi László gitárművész

A festő munkáiban mindig jelen 
van a meditatív formakutatás

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

22
77

14knaUF 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

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

Konyhabútor Készítése

22
77
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KeréKpárüzlet és szerviz

• Női, férfi és gyermek kerékpárok
• Teljes körű szerviz rövid határidővel

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/221-8065

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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Van élet a Szent Johanna Gimin túl is, erre az 
egyik legjobb példa a Sulijegyzetek-sorozat. A 
főszereplő lány, Lilla tánctagozatos, osztálytár-
sa és új szomszédja, Krisztián pedig sportoló, 
pontosabban kosaras.

Krisztián az első kötet
ben költözik vissza gyerek
kori otthonába, Lilla szom
szédságába, és bár a szülők 
állítják, hogy ők régen na
gyon jó barátok voltak, a 
gyerekkori sérelmek és a 
kamaszkor is nehezítik a 
régi viszonyok helyreállítá
sát. Az első kötet végén 
ugyan elcsattant egy csók 
főhőseink között, de eltelt a 
nyár, és a párosnak nem si
került tisztáznia, hogy ez 
mit is jelent.

A második 
rész a szep
temberi tan
é v n y i t ó v a l 
kezdődik és a 
nyári esemé
nyeket csak 
a szereplők 
visszaemlé
kezéseiből 
i s m e r j ü k 
meg. A kö
tet alap
konfliktu
sa, hogy 

akkor mi is lesz Lilla és Krisz
tián között, de ezen kívül sok 
érdekes mellékszál is becsat
lakozik. Egy exbarátnő feltű
nik, aki komoly titkokat és zű
röket hoz magával. A kosár
csapatban is tovább gyűrűz
nek a problémák. A tánctago
zatosok között sincs már min
den rendben. Barátnői körül is 
gondok vannak és iskolatár
sai még alaptalan pletykákkal 
is megkeserítik Lilla minden

napjait, aki már 
csak táncolni 
szeretne, de így 
az sem olyan jó 
már.

Hogyan állhat 
fel valaki élete 
legnagyobb buká
sa után? Olvasd el, 
és megtudod! Iz
galmas, bonyodal
mas és megható 
folytatása a soro
zatnak, igazi „tini
bajokkal”.

Magyarországon szép csendesen, sok helyütt 
gasztroforradalomnak nevezett folyamat zajlott 
és zajlik, aminek a vendég szempontjából egy 
mindenekfelett remélt hozománya a megbíz-
ható éttermi kínálat megerősödése.

Értve ezalatt az egyenlete
sen és stabilan hozott jó mi
nőséget, illetve ezen helyek 
számának emelkedését.

A Heti menü vasárnap 
délutánonként 5 órától 
hallható az ÉrdFM 101.3 
műsorán. A gasztronómiai 
magazin legfontosabb té
mája, az étkezési kultúra 
mellett éppúgy beszámol a 

borok és pezsgők világáról, 
mint a kávéról vagy a leg
újabb éttermekről.

A műsorban döntő több
ségében interjúk hallhatók 
a hazai gasztronómia és 
borvilág izgalmas alakjai
val. A Heti menü riporterei 
járják a fesztiválokat és 
szakmai rendezvényeket, a 
borkóstolókat és könyvbe

mutatókat: kóstolnak és 
hozzák a híreket az ország 
minden pontjáról, sőt akár 
a nagyvilágból, de a köz
vetlen szomszédságból is.

A Heti menüben egyszerre 
fontos az otthoni főzéshez 
való alapanyagválasztás se
gítése és az éttermi kínálat 
bemutatása, éppen ezért ké
szül benne interjú séfekkel és 
termelőkkel, étteremtulajdo
nosokkal és gasztronómiai 
szakértőkkel. Ugyanígy a 
borokról, a pezsgőkről vagy 
a kávékról, a pálinkákról és 
a koktélokról is a termelők
kel, a témával és a vendégek
kel napi kapcsolatban lévő 
szakemberekkel hallhatók 
beszélgetések.

A műsorkészítők odafigyel
nek a környezettudatos és fe
lelős fogyasztásra is, így ilyen 
témájú összeállítások is ke
rülnek a Heti menübe.

Az Éltető Értékeinkért 
Egyesület szervezésében 
május 16án kerül sor a kö
vetkező Magyarok Érdi Vá
sárára. A vásár ideje alatt 
egész napos gyermekját
szótér és gyermekfoglal
koztató várja a családokat, 
12 órától pedig tréfás vetél
kedőkben vehetnek részt 
kicsik és nagyok egyaránt. 
Az érdeklődők mesterség
bemutató keretében megis
merkedhetnek a csipkeve
rés, a fafaragás, a népi 
hangszerek és a kovács

mesterség rejtelmeivel, mi
közben a színpadon zenés
táncos gyermek és felnőtt 
előadók szórakoztatják a 
látogatókat. A szervezők 
örömmel várják amatőr elő
adók és csoportok jelentke
zését, akik szívesen bemu
tatnák a magyar és nemze
tiségi kultúrába illő pro
dukcióikat. Jelentkezni a 
magervasar@g mail.com 
email címen lehet. Töltse
nek együtt egy napot a ma
gyar kézművesség és kultú
ra éltetésével!

Életem nagyobb részét már 
Érden éltem. Másfélszer any
nyit, mint másutt összesen. 
Nem pontos ez így, mert amíg 
éltem – vagyis munkám volt, 
dolgozhattam – nem itt, hanem 
innen éltem. Mint annyian má
sok. Akik ugyancsak „ide köl
tözöttek”, úgy, mint 45 éve let
tem én is. Tizenöt évvel ezelőtt, 
egy ködös novemberi estén így 
láttam: Nap nap után ugyanúgy 
telik el. Utazás munkába, uta
zás haza.

A vasútállomástól, a buszpá
lyaudvarról este ugyanazon az 
úton megyek haza, csak sokkal 
lassabban, mint ellenkező 
irányban reggel. Tudom, me
lyik évszakban mikor bukkan 
ki és melyik fa mögül, melyik 
háztető fölött a felkelő Nap. Me
lyik utcában merről fúj a szél 
ősszel. Hol ugatós a kutya, hol 
bámul a bezárt ablak mögül az 
alkonyatba az özvegy öregasz
szony, ki nyomatja késő este az 
utcára a szennyvizet. Láttam a 
„gödörből” Pestre induló bu
szok lámpáit kibukkanni a no
vemberi ködből, vacogva a re
formátus templom előtt, még 
vagy harminc éve. Utaztam áll

va a Skoda buszokon, utastár
saimmal, sorstársaimmal ösz
szepréselődve az ülések közötti 
szűk helyen. Volt úgy, hogy a 
gépkocsivezető ébresztett föl az 
érdi végállomáson, mert már 
befejezte az aznapi műszakot. 
Hiába, a csuklós Ikaruszokon 
már több volt az ülőhely. Mun
kából hazafelé menet akár elal
hatott az elcsigázott ember.

Régebben vízcsapok voltak 
az utcasarkokon. Azután job
ban kiépült a vezetékes víz há
lózata és funkciót váltottak a 
közcsapok: még Ófaluból is 
erre jártak az élelmes emberek 
autót mosni. Nemsokára le is 
szerelték mindet a környéken. 
A lebontott „ecetgyár” (ma az 
iskolabővítésre fenntartott) 
üres telke előtti csap körül éj
szakánként lengyel piacozók 
éjszakáztak. Addig a vízcsap
hoz vezetett a füves területet 
átlósan átszelő kitaposott ös
vény. Idővel eltűntek a lengye
lek, idővel leszerelték a csapot. 
Most a másik irányba vezető 
átlót taposták ki a friss kenyé
rért járók. Néha a szomszédos 
hosszú ház utolsó helyiségeit 
megvásárolt népes család ze

neszerető fiataljainak rozzant 
autói parkolnak ott, néhány 
napos váltásokban felvonultat
va a szocialista autóipar húsz
harminc évvel ezelőtti remeke
it, mintha roncsderbire készül
nének. És láttam az Alsó utca, 
ezt megelőzően Engels utca 
fasorát megritkulni, mintha a 
városházától eltávolodott, el
húzódott volna az egészséges 
fák zöld alagútja. És láttam, 
amikor a már nem ak
tuális Lenin nevet el
vesztette az utca, 
amelyben lakom és na
gyon sajnáltam, hogy 
nem kaphatta vissza a 
patinás Fő utca nevet, 
hanem a semmilyen 
Felső utcának keresztelték. 
Igaz, a fölötte lévő Ilona utca 
és az alatta párhuzamosan 
futó Alsó utca között fekszik. 
Nem igazán vigasztal, hogy 
maradt azért Fő utca is: az út
vonalnak az a szakasza, 
amelynek a kanyar utáni első 
házában a város egyik mosta
nában volt első embere lakik. 
És láttam még sok minden 
mást is, de most nincs kedvem 
leírni.

Mert nap nap után így telik 
el: utazás munkába, utazás 
haza.

„Hajnali ingázó voltam” és 
ezt három évvel korábban 
már megfogalmaztam: Köd
szitálós, didergő / reggele
ken / a távolsági buszra vár
va / lehelletem / lehulló pára 
/ a robotosok / tolongó töme
gében / ingadozom / félálom
ban Hozzá / fohászkodom / 

szótlanul / újratanulok imád
kozni.

Azt mondom, innen éltem. 
Pedig minden este, vagy, ha a 
több napig tartó kiszállás után 
a Tiszántúlról csak a hét végé
re térhettem vissza enyéimhez, 
ide tértem haza. Ott volt az ott
honom, és ott is van, ahol a fele
ségem. Az ő családja révén ke
rültem annak idején Érdre 
lakni, lettem az „Érdlakó”. A 
több évtizedes magabíró mun

kás életemből csak néhány évig 
tartott igényt a sajátosan mű
ködő város, a helyi társadalom 
arra, amit adni tudhattam (vol
na) a köznek. 

Ezen egy idő után már nem is 
csodálkoztam, hiszen a tanács 
az érdi (születésű, szakkép
zett) építész technikus, helyis
merettel rendelkező felesége
met sem alkalmazta, hanem 
helyette egy tárnoki, szabás

varrást tanult le
ánykát vettek föl. 
Igaz, kötelezték, 
hogy szerezzen 
majd szakképesí
tést.

Így történhetett 
az, hogy voltak 

olyan évek, amikor csak aludni 
jártunk haza – és voltak évek, 
hogy a napjainkat egymástól 
több száz km távolságban dol
gozva töltöttük, Bea Szepezden, 
én meg hol itt, hol ott, Hollókőtől 
Drávacsehiig.

Igaz, a hétvégén azért talál
kozhattunk – ha nem is mindig 
Érden.

Mégis, a város lassan az 
enyém is lett, az én Érdem.

n Votin József

A Vörösmarty gimnázium 
II/C osztályának tanulóit ke
restem Érden. Azokat, akik 
Vácott, a megyei diáknapon –
nem kis meglepetésre – Büch
ner Danton halála című drá
májának részletével rukkol
tak elő. A paródiához, vígság
hoz szokott nézőtér pisszenés 
nélkül figyelte őket. A diáktár
sak az esőváró föld szomjúsá
gával itták magukba a szava
kat. Az előadás végén vastaps 
volt a jutalom, s az egri tovább
jutást jelentő értékelés. A szín
padon egy váci gimnazista 
megjegyezte: menők vagytok.

n  n  n
Hát milyenek is a mai me

nők? Tudjáke, mit játszanak? 
Betanult szöveget szajkóznak, 
vagy szájukra véve Büchner 
mondatait, nincs is szükségük 
a szófejtők igyekezetére?

A gimnáziumban először 
osztályfőnökükkel, Iványi Ka
talinnal találkoztam. Magyar
angol szakos tanárnő, aki azt 
tartja, hogy a színház akkor 
jó, ha klasszikus, de nem kon
zervatív. Később azt is meg
súgta, hogy a Danton halálát 
három hét alatt tanulták meg. 
Igaz, előtte látták a televízió

ban is. Dantont Haumann Pé
ter, Robespierret Jordán Ta
más személyesítette meg. Ér
den és Vácott Koncz Zsolt és 
Herendi György vállalkozott 
erre.

A második cések között ez
után a miért és hogyan volt az 
első kérdés.

– Érdekes volt kipróbálni 
ezt is – perdítette a hangsúlyt 
az eztre Robespierre, azaz 
Herendi György. – Sokan azt 
vágják a fejünkhöz, hogy hi
ányzik az elszántság az ifjú
ságból. Ez a megállapítás is 
ennyire igaz…

– Tizenhat évesen az ember 
lázad s azt hiszem, ezen min
denki keresztülesik – állapí
totta meg Danton, vagyis 
Koncz Zsolt. – Megfigyeltem, a 
drámában is leintik azt, aki
nek véleménye van… Lehet, 
hogy mi a környezetünkkel 
vagyunk így? Néha semmi 
sem tetszik benne…

– A jó sem? – szólt közbe a 
tanárnő.

– Sokszor az sem – hangzott 
az egyenes válasz.

– De ezzel is próbálni lehet, 
kipróbálni saját magamat és 
másokat – vette át a szót He

rendi György, Zsolt legjobb 
barátja. – Danton is mindig 
kételkedik…

– Bennem játék és valóság 
keveredett – mondta halkan 
Koncz Zsolt. – Nehezen azono
sultam a címszereppel, ám 
közben tanultunk a forrada
lomról. Végül érdekelt a pezs
gés, az elvek csatája, a szemé
lyiség alakulása, az őszinte 
megnyilvánulás.

– … miközben elhatároz
tuk, hogy nagynagy veszeke
déseket csapunk – mondta új
ból a jó barát.

– Jó lehetett nekik eljátszani 
azt, hogy ellenségek, hiszen ez 
eltér a valóságtól – sorjázta 
gyorsan Kádár Ildikó.

– S mindehhez a nép biztosí
tott hangulatot – említette 
meg Farkas Rita. Közöttünk 
vitatkozhattak, hogy kinek 
van igaza, majd megoldották 
drasztikusan.

– Drasztikusan, de milyen 
átéléssel! – kapta el a végszót 
Danton.

– Lehet, hogy nem szoktunk 
lelkesedni, de a tömegjelene
teknél tényleg bepörgött az 
ember. Ez a mozgalmasság 
egészen más volt, mint a hét
köznapok soksok üresjárata. 
Feszültséggel telítődött…

– … és alkalmat teremtett 
arra, hogy a tömegben is ész
revegyük az embert – elmél

kedett Farkas Olivér – és ösz
szevessük a francia forradal
mat a mi március tizenötödi
kénkkel…

– Mivel az egyéniségünk 
más, jó volt próbára tenni: mit 
bírunk és mit viselünk el. Én 
igenis beleéltem magam a já
tékba – emelte fel a hangját 
Herendi György.

– Élmény volt a népet játsza
ni – folytatta monológját Far
kas Olivér –, hiszen feloldód
hattam, azt hiszem, szükség 
volt erre az azonosulásra.

– S ez még izgatottabbá tet
te a játékot! – vallotta Ker
kuska Ilona. – Volt két ember, s 
ma is csodálom, hogy a nép 
ennyire beleszólhatott sorsuk 
alakulásába. Most nem érzem 
ezt, de tudom, hogy napjaink
ban is felelősséget kell vállal
ni: kimit végzett.

n  n  n
Súlyosbodtak a szavak. 

Azok sűrítették a levegőt, 
akik éppen hogy rácsodál
koztak az életre, s noha konf
liktushelyzetbe még alig ke
rültek, közölték a világgal: a 
szemüket nem akarják be
csukni, nyitottan közelednek 
felénk.

Elnéztem őket s magamban 
arra kerestem választ: vajon 
ideákat találtake? Erről nem 
szóltak, mert annál szemér
mesebbek. Azt azonban meg

jegyezték, hogy szeretnének 
több olyan emberrel találkoz
ni, mint amilyen a két főhős 
volt. – Kevés ilyet ismerünk – 
visszhangzott a fülemben a 
keserű megállapítás.

A fiúk a beszélgetés után 
újra a labdát rúgták, a lá
nyok hazafelé igyekeztek. A 
tanárnőjük annyit mondott 
még róluk, hogy inspirálni 
kell őket. Valamit mindig ten
niük kell, hogy legyőzzék bi
zonytalanságukat. Azt azon
ban valamennyien megérez
ték, hogy ez a húszperces 
villanás határozott lépés volt 
egymás megismerésére és 
bátorítására.

– Miért? Hiszen úgy mozog
tak a színpadon, mintha egy 
iskolai szünetben egymás kö
zött lennének – mondtam óvat
lanul.

– Miért – Iványi Katalin cso
dálkozva rám emelte szemét 
– Három hétig naponta próbál
tunk.

Közben iskolába jártak, fe
leltek, dolgozatot írtak. Dan
ton és Robespierre kémiai 
versenyen vett részt. Mind
annyiuknak nagy vállalkozás 
volt ez: hajlandóak voltak vé
gigcsinálni, a mai fiatalság 
minden varázsával együtt. 
Ezért is becsülöm őket.

(Pest Megyei Hirlap  
1983. április 9.)

Rádió

Heti menü – gasztromagazin 
az ÉrdFM 101.3 műsorán

Program

Legyen úgy, mint régen vót…

Urbán László: Sajtótükör

Danton Érdről Egerbe megy

ÉRDEM: „Egy bűnrészes szemlélő megjegyzéseiből”Könyv

Tavi Kata: Ballépések

Vásári műsor
9.30 óra Szivárvány Óvoda 

néptáncelőadása
10.00 óra Lukin László 

Fúvószenekar
10.30 óra Bartók Béla Általános 

Iskola Kicsi Rigók kórusa
11.00 óra Fried Hagyományőrző 

Citerazenekar
12.00 óra Tréfás ügyességi 

vetélkedők a gyermekjátszónál
13.00 óra Amira hastánc
14.00 óra Metronóm Dobiskola
14.30 óra Balchicanos és a Funk 

You Honey együttes
16.00 óra Fricska zenekar

Nem bíbelődhetem csupán az én 
életem tökéletesítgetésével…
(Th. Merton: A csend szava)
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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 össze-
egyeztethető 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!

| 2015. május 6. |    program műsor    | 2015. május 6. |

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. május 11-től 17-ig

MÁJUS 11., HÉTFŐ
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Jazzland ism. 3. rész
20.00  Érd–Örkény 

Labdarúgó-mérkőzés ism.
21.40 Híradó ism.
21.55  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
22.20 Monda és valóság határán 5. rész

MÁJUS 12., KEDD
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fény-Kép 

Kulturális magazin
20.00 Vámos Miklós műsora 5. rész
20.55 Híradó ism.
21.10  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.25 Monda és valóság határán 5. rész
21.55 Tea két személyre 5. rész

MÁJUS 13., SZERDA
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás 

Sportmagazin
20.00 KalandoZoo 5. rész
20.25  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról

20.40 Jazzland 4. rész
21.10  Mozgás 

Sportmagazin
21.40 Monda és valóság határán 5. rész

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00 Tea két személyre 6. rész
20.30 Monda és valóság határán 5. rész
21.00  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.15  Itthon – otthon 12. rész 

Ismeretterjesztő és kulturális sorozat
21.45 Tea két személyre 6. rész
22.15  Mozgás ism. 

Sportmagazin

MÁJUS 15., PÉNTEK
19.00 Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30 Tea két személyre 6. rész
20.00 Jazzland 5.rész
20.30  A Pogány Madonna 

akció-vígjáték
22.10  Híradó ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
22.25  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról 

22.40  Mozgás 
Sportmagazin

MÁJUS 16., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ 

Vallási, nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

20.00 Monda és valóság határán 6. rész
20.30  Életem Afrika 17/1. rész 

Ismeretterjesztő sorozat
21.00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.30  A Pogány Madonna 

akció-vígjáték

MÁJUS 17., VASÁRNAP
19.00 Tea két személyre 6. rész ism.
19.30  Csigavár 

magyar dok.film, 2004. R: Zsigmond 
Dezső

20.30  Polgár-társ ism. 
Vallási, nemzetiségi, civil társadalmi 
magazin

21.00  Monda és valóság határán 
6. rész ism.

21.30 Vámos Miklós műsora 5. rész
22.25  Csigavár 

 magyar dok.film, 2004. R: Zsigmond 
Dezső

23.25 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója

Amit	kínálunk...

Tematikus	foglalkozások	óvodás	
és	általános	iskolás	csoportoknak

Ízelítő	a	foglalkozásokból
Manó	séta	
Hová	lett	az	érdi	ősember?	
Hangoló	–	érdekes	hangszerek	a	múzeumban
A� zsia	a	legek	kontinense	–	ahol	a	legtöbb	magyar	utazó	járt
A� rvalányhaj	és	gyurgyalag
Régészet	kezdőknek
Egy	éjszaka	Sárkány	Ambrus	udvarházában Kézműves	foglalkozások

Ausztráliai	ütőfa	dıśzıt́ ése	pontozással
Afrikai	maszk	készıt́ ése

Indián	fejdıś z,	vagy	kar-	és	lábdıśz	készıt́ ése	
Tapa	minta	festése	merıt́ ett	papıŕra

Gipsznyomatok	készıt́ ése	az	E� rd–Tétényi-fennsıḱ	kövületeiről	
A	múzeum	makettjének	elkészıt́ ése

Gyere	te	is	múzeumba!

További	információ:	Magyar	Földrajzi	Múzeum
2030	E� rd,	Budai	út	4.	
Tel:	06	(23)	363	036

www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu

És	még	sok	más	program	vár	a	múzeumban!

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 17-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.

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

Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

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

A Múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális,  

közművelődési  
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra.  
Esküvő, gyerekprogramok, 

politikamentes  
rendezvények. Információ: 

Kovács Nóra 06-23-363-036.

Gyermekkönyvtár
GYERMEKNAPI 
KÉSZÜLŐDÉS
Kreatív kedd: játékos kézmű-
ves foglalkozás kicsiknek és 
nagyoknak. A foglalkozások 
látogathatóak önállóan és csa-
láddal is, alkalmanként és fe-
jenként 100 forintért.
Május 12. kedd, 14 órától

KIÁLLÍTÁS
A költészet napi rajzpályázat 
díjnyertes alkotásaiból. Min-
den alkotót, pedagógust és 
családtagot szeretettel vá-
runk! Nyitvatartási időben fo-
lyamatosan

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!

Tel.: 06-23-363-036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás keddtől vasárnapig:
10-től 18 óráig

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

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
ÉRDI IRODALMI ESTEK
Iancu Laura Bella István-díjas 
költő és Csontos János József 
Attila-díjas író, költő, filmren-
dezővel beszélget Urbán Péter.
Május 13. szerda, 17 óra

222
85

42
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Tyúktartással csökkentené a biológiailag le-
bomló hulladék mennyiségét az Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Kft. (ÉTH). Az or-
szágban egyedülálló akció keretében ingyen 
biztosítják a szárnyasokat azoknak, akik vállalják, 
hogy egy éven keresztül a takarmány mellett 
konyhai hulladékkal is etetik a baromfit.

A biológiailag lebomló 
háztartási hul ladékok 
(ételmaradék, zöldségfé-
lék) körülbelül 70 százalé-
ka a szemétlerakóban vég-
zi. 2020-ra ezt az arányt 30 
százalékra kell csökkente-
ni – tudtuk meg Pató Si-
montól, az ÉTH cégvezető-
jétől, aki lapunknak el-
mondta azt is: több prog-
ramjuk is van a zöldhulla-
dék csökkentésére. 

– Évente többször indí-
tunk zöldjáratot, emellett a 
közeljövőben néhány ezer 
komposztálóládát is ki fo-
gunk osztani, hogy ezzel is 
ösztönözzük az embereket 
a biológiailag lebomló hul-
ladék hasznosítására. Az 

ötlet, hogy tyúkokat ajándé-
kozzunk, amelyek felcsipe-
getik a konyhai hulladékot, 
Franciaországból ered, ott 
vezették be egy kis faluban 
pár éve. A Nyitnikék vásá-
ron indított akciónkra pár 
nap alatt nagyon sokan je-
lentkeztek és 160 tyúknak 
szinte azonnal találtunk 
gazdát – mondta Pató Si-
mon, hozzátéve: ha úgy lát-
ják, sikere van a kezdemé-
nyezésnek, ősszel újból 
megrendezik az akciót.

– Kiszámítottuk, hogy 
egy tyúk évente körülbelül 
harminc kiló zöldhulladé-
kot eszik meg a takarmány 
mellett. Öt tyúknál (ennyi 
igényelhető ugyanis) ez 

már 150 kiló, ami tíz kuká-
nyi mennyiségnek felel 
meg – ekkora adag biológi-
ailag lebomló hulladék ke-
zelését, lerakását tudjuk 
megspórolni tehát ezzel az 
akcióval háztartásonként 
– hangsúlyozta a cégveze-
tő, aki kérdésünkre azt is 
elmondta, az akció kereté-
ben szabadtartású, egy-
éves tenyésztyúkok érkez-
nek Érdre, amelyek körül-
belül harminc hétig tojnak 
majd.  

Az ÉTH tartási, takarmá-
nyozási tanácsokkal is el-
látja az új gazdákat, akik-
nek három kitételnek kell 
megfelelniük: kapirgálós 
módon tartják a tyúkokat, 
konyhai és zöldhulladékkal 
etetik őket, és egy évig nem 
vágják le az ajándék barom-
fit. Aki vállalja a feltétele-
ket, május 10-ig jelentkez-
het az ÉTH ügyfélszolgála-
tánál a 06-23-522-600-as te-
lefonszámon, vag y az  
ugyfelszolgalat@eth-erd.
hu elektronikus levélcímen. 

n Á. K.

A Kende utcai Napfény Otthon lakóit köszön-
tötték április 28-án a Gárdonyi iskola tanulói. Az 
egyórás anyák napi műsorban ének, próza, har-
monikás, gitáros darabok és tánc is helyet kapott.

Évtizedes hagyomány, 
hogy a Gárdonyi iskolások 
felköszöntik az időseket egy-
egy jeles ünnepen, és ezen 
alkalmak száma évről évre 
bővül – tudtuk meg Bakos 

Marianna énektanártól, aki 
anyák napja alkalmából vál-
tozatos műsorral készült az 
idén: az általános iskolások 
és gimnazisták dalokat, ver-
seket, harmonikás, gitáros 
darabokat adtak elő, és be-
mutatkozott az iskola hagyo-
mányőrző tánccsoportja is.

– Nagyon fontosnak érzem, 
hogy szeretettel szolgáljuk 
az időseket, már csak a gye-
rekek nevelése szempontjá-
ból is. Az is célunk, hogy mű-
sorunkkal egy kicsit kizök-
kentsük az időseket a hétköz-
napokból. Hatalmas szeretet-
tel várnak minket, tizenhá-
rom évi szereplés után már 
úgy érezzük, hazajövünk.– 
mondta a tanárnő, aki diák-
jaival együtt egy-egy csokor 

orgonával is meglepte az idős 
hölgyeket (és urakat, hiszen 
nem zárták ki a férfiakat sem 
a nézők közül).

Bár az otthon lakóinak 
csak a harmada lehetett je-
len az ünnepségen, a zene, a 
dal hangjai eljutottak a távo-
labbi szobákba is. Ahogy dr. 
Tóth István igazgató la-
punknak elmondta, lakóik 
nagyon várják ezeket a fellé-
péseket – ahogy minden más 
olyan programot is, ami eltér 
a hétköznapitól, a megszo-
kottól.

– A gyerekek szereplése 
mindig külön öröm, hiszen 
az idős emberek nagyon von-
zódnak a kicsikhez, fiata-
lokhoz. Lakóinknak általá-
ban vannak gyermekei, de 
az anyák napi műsort az is 
szívesen megnézi, akinek 
nincsenek – tette hozzá az 
igazgató.

Hómann Artúrné több 
mint húsz esztendeje él az 
otthonban, rendszeresen lá-

togatja a családja, ezzel 
együtt, mint mondta, nagyon 
jólesett neki a Gárdonyi is-
kolások köszöntése.

– Mindig megemlékeznek 
rólunk, virágot is kapunk. Jó 
látni ezt a sok aranyos gye-
reket – mondta mosolyogva. 

Nemcsak a gyerekeket, 
hanem a közönséget is jó volt 

látni: a műsor előtt csöndben 
üldögélő öregek egyre lelke-
sebben tapsoltak, öröm, 
meghatottság ült az arcu-
kon. „Mit tehetnék érted, 
hogy elűzzem a bánatod?”, 
énekelte az egyik gárdonyis 
kislány – az idősek arca pe-
dig megadta a feleletet.

n ÁdÁm Katalin

Meglovagolható elektromos póniló, ketreces mászóka, ugrálóvár, no meg 
az elmaradhatatlan vattacukor, tölcséres fagyi, körhinta és színpadi móka 
– mindez természetesen a legkisebbek kedvéért, de azért a felnőttek sem 
panaszkodhattak, idén is bőven folyt a sör, messzire szállt a sült kolbász 
meg a pecsenyék illata, és a főtéri pódiumon is egymást váltották a ked-
vükre való népszerű muzsikusok az érdi majálison.

Noha az időjósok sötét fel-
hőkkel és záporesővel rio-
gattak, május elsején, pénte-
ken a délelőtti órákban még 
hét ágra sütött a Nap Érden, 
így nem csoda, hogy a kis-
gyermekes családok idén is 
nagy számban kilátogattak 
csemetéikkel a főtérre, ahol 
11 órától Mikola Péter zenés 
interaktív programja várta 
őket a színpadon. Akadt is 
közülük jó néhány, akik szí-
vesen vállalkoztak arra, 
hogy a pódiumon együtt mu-
lassanak az énekessel, míg 
a többiek lenn, a közönség 
soraiban tapsoltak.

Utána ennél is elsöprőbb 
sikert arattak az ilyenkor 
immár hagyományosnak 
számító tánc- és sportbemu-

tatók, amelyeknek főszerep-
lői a helyi tornaklubok és 
tánceg yüttesek voltak. 
Akadt minden, mi szem-
szájnak ingere, hiszen, mi-
közben a táncosok ezernyi 
színben pompázó, csillogó, 
fodros ruháit csodálhattuk, 
a szél ínycsiklandó illatokat 
hozott a sétálóutcán felállí-
tott vásár felől, ahol bárki 
megtalálhatta a fogára va-
lót. Mint ahogy az minden 
évben lenni szokott, most is 
kígyózó sort kellett kiállni a 
házi készítésű kürtőskalá-
csért, de nem volt ez más-
képp a Nyári konyhánál 
sem, ahol tárnoki vasalós 
lepénnyel vagy kenyérlán-
gossal csillapíthattuk éhsé-
günket.

Talán felesleges megje-
gyeznünk, hogy az idén is 
fergeteges produkcióknak 
lehetett részese az akkorra 
már a főteret szinte teljesen 
betöltő sokaság. Velük 
együtt szerencsére csak a 
felhők érkeztek meg, az eső 
viszont elmaradt, így a to-
vábbi programokban is min-
denki megtalálhatta a kor-
osztályának, ízlésének meg-
felelő koncertet, de időnként 
elvegyülhetett, nézelődhe-
tett vagy éppen vásárolha-
tott is a kirakodóvásári so-
kadalomban, ahol ezúttal is 
kiváló kézművesek, kisipa-
rosok és kiskereskedők mu-
tatták be és kínálták porté-
káikat.

Az idősebb korosztályt in-
kább a délutáni programok 
vonzották, amelyekben Máté 
Ottília és növendékei nóta-
műsorral, az Irigy Hónaljmi-
rigy pedig a tőlük megszo-
kott paródiákkal várták 
őket. Utánuk a Metronóm 
Dobiskola rövid, de annál 
nagyszerűbb produkcióval 
mutatkozott be. Az ifjúság 
leginkább Nagy (Nox) Tomi 
zenés-táncos műsorán, meg 
persze az Animal Cannibals 
koncertjén csápolt. A kettő 
között T. Mészáros András 
polgármester is köszöntötte 
a majálisozó sokaságot, 

majd a változatos műsort a 
nap végén Charlie koncertje 
zárta, aki az elmúlt évtize-
dek nagy sikerű dalaiból, a 
sokak által ma is szívesen 
dúdolt slágerekből váloga-
tott hálás érdi közönségé-
nek.

A főtéri színpadon kívül, 
délután három órától a mú-
zeumkertben is látványos 
műsorok fogadták a majáli-
sozókat, itt a Kiss Company 
szórakoztatta a nagyérde-
műt. Emellett ezen a napon 
mindenki számára ingyene-
sen voltak látogathatók a 
Földrajzi Múzeum állandó 
kiállításai is, amely sokak 
érdeklődését felkeltette.

A koncertek és előadások 
mellett a fiatalok természe-
tesen egész nap felülhettek 
az óriási körhintára, do-

dzsemre és kisvasútra, de 
volt arcfestés, homokkép-ké-
szítés, szövés-fonás, három-
féle mobil játszóház és nye-
reményjátékok is. Elvegyül-
ve a színes kavalkádban, 
vásárolhattunk különféle 
házi készítésű édességeket, 
agyagedényeket és különle-
ges ékszereket is. A tömeg 

pedig senkit nem tartott visz-
sza: egy idős úr például ke-
rekesszékkel érkezett, és el-
mondta, hogy feleségével 
már sokadik alkalommal lá-
togatnak ki az érdi majális-
ra, hiszen a programok min-
dig változatos kikapcsoló-
dást nyújtanak számukra és 
egy kis színt visznek az éle-
tükbe.

Láthatóan mindenki jól 
érezte magát az idei színes 

forgatagban, a változatos 
programok mellett a gaszt-
ronómiai élvezetekben sem 
volt hiány, bár azokat már – 
a színpadi műsoroktól elté-
rően – nem kínálták ingyen, 
de a jókedvet és vidám han-
gulatot a helyi résztvevők, 
az érdiek hozták magukkal.

n BÁlint-Faiszt

| 2015. május 6. |    helyi érték helyi érték    | 2015. május 6. |

Ötven esztendeje ballagott el az első évfolyam 
– ami akkor még csupán két osztályból állt – a 
Vörösmarty gimnáziumból. 

Bár az 1965-ben érettségi-
zett öregdiákok ötévenként 
találkoznak egymással, ezt a 
fél évszázados évfordulót kü-
lön megünnepelték: ők is jelen 
voltak az április 30-ai balla-
gáson, ahol a most végző ta-
nulók köszöntötték őket, majd 
együtt nézték végig a búcsúz-
tatási ünnepséget.

Ezek a volt diákok ma is 
gyakran megfordulnak az 
egykori alma mater falai kö-
zött; ahogy a gimnázium 

első negyvennyolc érettségi-
zője közül az egyik büszkén 
hangsúlyozta, a minden no-
vemberben megtartott öreg-
diák napon nagyon szép lét-
számmal szokott részt venni 
valahai osztályuk.

– Azt tudnánk üzenni a 
mostani diákoknak, hogy 
nagyon kell szeretni ezt az 
intézményt, ahogy mi is tet-
tük. A mai napig kötődünk 
hozzá – mondta mosolyogva.

n ÁdÁm

Gyerekműsor, táncbemutatók, koncertek és kirakodóvásár az érdi majálison

Igazi tavaszváró hangulatban
köszöntöttük május elsejét

Öröm és meghatottság az idősek otthonában

„Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod?”

Öt tyúk 150 kilónyi szemetet eszik meg évente

Ajándék tyúkkal is eltüntethetjük 
a háztartási zöldhulladékot

Fél évszázados jubileum  
a Vörösmartyban

Nem volt egyszerű kürtőskalácshoz jutni

Idén is több ezren hallgatták a délutáni koncerteket

A majálisok elmaradhatatlan kelléke a vurstli

Színpadon az idén 25 éves Irigy Hónaljmirigy Ötven év után újra elballagtak

Mosolyt csalt az arcokra a műsor 
és az illatos orgona

Dallal, verssel, tánccal és virággal köszöntötték az időseket
A színpad varázslatos világa
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Egész évben erre az egy-két 
hétre várunk, amikor végre 
kiszabadulunk a megszokott 
környezetünkből, elindulunk, 
világot látunk. Az átélt élmé-
nyeket, mindazt a szépet, amit 
látunk, szeretnénk megoszta-
ni az egész világgal, de leg-
alábbis ismerőseinkkel, bará-
tainkkal telefonon, személye-
sen vagy a különböző interne-
tes közösségi portálokon.

Gyakran nem is sejtjük, 
mekkora veszélynek tesszük 
ki biztonságban tudott ottho-
nunkat azzal, hogy egy fény-
képet posztolunk „Nyara-
lunk”, vagy ehhez hasonló 
megjelöléssel. Ezzel akarat-
lanul is kiszolgáltatjuk ottho-
nunkat a bűnözőknek, akik 

könnyedén kideríthetik cí-
münket, távollétünk időtar-
tamát.

A legszebb nyaralás is rém-
álommá válhat, ha hazaérve 
látjuk, hogy betörtek ottho-
nunkba, felforgatták a szekré-
nyeinket, ellopták értékeinket.

Mit tehetünk a kellemet-
lenségek megelőzésére?

• Ne híreszteljük, hova, 
mennyi időre készülünk el-
utazni!

• A nyaralás örömeit kö-
zösségi oldalunkon utólag 
osszuk meg!

• Az utazás részleteit ne 
nyilvánosan, hanem otthon 
beszéljük meg!

• Zárjuk be az összes nyí-
lászárót!

• Ne hagyjuk nyitva a bejá-
rati ajtón a kisállatok számá-
ra rendszeresített lengőajtót!

• Kérjük meg megbízható 
szomszédunkat, barátunkat 
a postaláda rendszeres üríté-
sére, lakás körüli napközbe-
ni tevékenységre, hogy lás-
sák, „van élet a házban”!

• Amennyiben van, akti-
váljuk a riasztót!

Ha ismeretlen, gyanús 
személyeket, autót lát több-
ször elhaladni a környé-
ken, jegyezze fel a rendszá-
mát vagy típusát, ismerte-
tőjelét és hívja azonnal a 
107-es vagy 112-es telefon-
számainkat!

Érdi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály

A megszokott játékok és 
sportversenyek mellett, eb-
ben az évben a magyaror-
szági nemzeti parkok téma-
körével színesítik a nyári 
vakáció első hetében kezdő-
dő érdi napközis tábor prog-
ramjait. Mivel az odautazás 
költséges lenne, a tábor la-
kói elsősorban a pedagógu-
sok színes ismertetőjéből, 
diavetítésekből tájékozód-
nak, de a tábor idei prog-
ramszervezője, a Batthyány 
Általános Iskola szakelő-
adók meghívását is tervezi.

Az érdi bejárós nyári tá-
bor immár csaknem másfél 
évtizede olyan egyedülál-
ló, értékes kezdeményezés 

a térségben, amely szinte a 
teljes szünidőben – nyolc 
héten keresztül – nemcsak 
felügyeletet, hanem hasz-
nos és játékos időtöltést 
kínál az érdi gyermekek-
nek, mindezt minimális té-
rítési díj ellenében, ugyan-
is a tábort az érdi önkor-
mányzat idén is hatmillió 
forinttal támogatja. A Fa-
vágó utcai, hatalmas kiter-
jedésű zöldterület pedig 
mind sportolásra, mind a 
szabadtéri játékokra lehe-
tőséget kínál. A napközis 
tábor minden héten 120 
gyermeknek nyújthat tel-
jes ellátást és remek időtöl-
tést a nyári szünidőre.

Kék tippek a nyaraláshoz

Szünidei napközis tábor

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. 

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 időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
klasszikus zongora korrepetitorként hangszeres 
tanulók zongorakíséretének ellátása, a különböző 
telephelyeken és iskolaközpontban.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közalkalma zottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, klasszikus zongora/
korrepetíció szakirány, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata, motivációs levél 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
június 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Stiblo Anna nyújt, a 06-23-365-641, 06-20-
3883-086-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Érdi tankerü let címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 33. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: KlIK/123/279-
3/2015, valamint a munkakör megnevezését: 
klasszikus hangszeres 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 találko-
zás, majd e-mailes, telefonos vagy postai úton 
való értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. júli-
us 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.  

KertértGazdabolt
Szeretettel várja kertészkedő vásárlóit!
• Növényvédő szerek, gyomirtók
• Kerti szerszámok
• Vetőmagok,
locsolótömlők
• Csatlakozók, locsolók
• Fóliák
• Borászati eszközök

Nyitva: H–P: 8–17-ig, Sz: 8–13-ig
A 70-es út mentén, Érd, Velencei út 11.

www.kertertgazdabolt.hu
06-23/362-55022
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Medencebolt
Medencék különbözőméretben.

Vegyszerek, szivattyúk
nagy választéka.

Kerti tavak, víztisztítás.

Cím: Érd, Riminyáki út 61.
Tel.: 0630/900-4873
www.jstudio.hu

22
92

48

22
92

57

2030 Érd, Balatoni út 36.Tel: 0630/462-8994Nyitva: K, Sz, P: 9–18; Cs: 10–20 Szo: 9–14

Minden, ami lakberendezés,meglepő árakon!

ÉRDI ÚSZÓ SPORT Kft. Telefon: +36-20-22-15-502 erdiuszo@gmail.com swimmingerd.hu

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Kedves Szülők!
Értesítjük önöket, hogy az Érdi Úszó
Sport Kft. idén is sok úszással, él-
ményekkel gazdag programokkal
vár minden gyermeket 4 éves kortól
(úszástudástól függetlenül) a nyári
úszótáborába!

LegFOnTOSabb
TuDnIvaLÓK:
– mindennap 8.00–16.00 óráig
tartjuk foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosí-
tunk

– egy tábori nap ára 3900/nap
– testvérkedvezmény érvé-
nyesíthető (a második gyer-
meknél 3400/nap )

– kezdő gyermekek jelentke-
zését is várjuk (4 éves kor-
tól)

RÉSZLeTeS
PROgRamunK:

– tábornyitás/gyülekező
a Gárdonyi Géza Tanuszodánál
reggel 7.15-től 7.45-ig

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel,
illetve délután

A két úszás között napközben szak-
emberek irányításával sportfoglalko-
zások (sorverseny, labdajátékok, foci
stb.), valamint különböző színes prog-
ramjaink várják gyermekeiket (rajz- és
kézműves-foglalkozás, éneklés-me-
sedélután). Helyszíneink: uszoda, ud-
var, tornaterem

a gyermekek csak abban az esetben
mehetnek egyedül haza a nyári nap-
közis foglalkozás helyszínéről, ha
ezt írásban, dátummal ellátva kéri a
szülő!

A foglalkozások
helyszíneit az érdi
Tanuszoda (Érd,
Gárdonyi Géza u. 1.),
valamint a Gárdonyi
Géza Ált. Iskola (Érd,
Gárdonyi Géza u.
1/b) biztosítja.

TuRnuSOK IDőPOnTja:
június 15–19., június 22–26.,
június 29–július 3., július 6–10.,
július 13–17., július 20–24.,
július 27–31.

jelentkezés: folyamatosan, de leg-
később az adott turnust megelőző
héten. (A tábor befizetését is leg-
később az adott turnust megelőző
héten kell rendezni.)
befizetés: június 1-jétől minden
hétfőn 16.00–17.15-ig a helyszínen
(uszoda) Fülöp Henriettnél
váRjuK jeLenTKeZÉSÉT!

InTenZív ÚSZáSOKTaTáS InDuL
KeZDőgyeRmeKeKRÉSZÉRe!!
június 15–31-ig intenzív, heti 5 alkalmas
úszásoktatásra várjuk gyermekeik
jelentkezését, 4 éves kortól!
Az egymást követő napokra épülő oktatás ugrásszerű
változást eredményez a részt vevő gyermekek tudásában.
Hiányzás esetén nincs lehetőség pénzvisszatérítésre, vi-
szont a hiányzott óraszámmal megegyező le nem úszott
óra pótolható, a nyári intenzív tanfolyamok végéig!

az oktatás időpontja:
Hétfőtől péntekig 16.00–17.00 óra között
Helyszíne:Érd, Gárdonyi Géza u. 1. tanuszoda
Az úszásoktatás egyhetes ára 6000 Ft
(testvérkedvezmény érvényesíthető)

befizetés:
június 15-től hétfőnként
16.00–17.15 óra között
az uszodában
FülöpHenriettnél.

Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámon:
Fülöp Henriett (06/20 22 15 502)
Érdi Úszó Sport Kft.
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Nemzedékekre tervezve

Az akció időtartama: 2015. április 1. –május 31.
Wald-Welt Kft. 2030 Érd, Szovátai út 53. • Telefon: 0623/520757; 0620/5155105

mail: info@stihlerd.hu •www.stihlerd.hu • Nyitva: H–P: 8–17, Sz: 8–12
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Várja velünk a nyarattt!!!
Idén hűsöljön
a saját kertjében.
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Spirit Garden Kft.
Érd kerttervező Irodája

www.spiritgarden.hu
Cím: Érd, Bajcsy-zsilinszky út 1177.
tel.: 06-20-539-8799
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pá lyá z at o t  h I r d e t
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Közgazdasági Iroda költségvetési ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesíté-
si előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont szerinti Pénz-
ügyi és számviteli feladatok 
Ellátandó feladatok:
Intézményi gazdálkodási feladatok 
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
Intézményi kiskincstári finanszírozás el-
készítése éves és havi szinten, intézményi 
költségvetések, beszámolók előkészítése, 
ellenőrzése, az intézményekkel kapcsolatos 
jogszabályban előírt adatszolgáltatási köte-
lezettségek, szállító számlák kontírozása a 
Forrás SQL integrált pénzügyi rendszerben. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 

Szabályzata, továbbá rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek:
•  Magyar állampolgárság,
•  Cselekvőképesség,
•  Büntetlen előélet,
•  Középiskola/gimnázium, Pénzügyi szám-

viteli gazdálkodási, vagy közgazdasági 
végzettség, 

•  Mérlegképes könyvelő államháztartási 
szakon 

•  Minimum 3 éves szakmai gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Forrás SQL integrált pénzügyi rendszer 

ismerete 
•  Közigazgatási szakvizsga 
•  Informatikai ismeretek 
•  Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
Elvárt kompetenciák: 
•  Rendszerezett problémamegoldás, 
•  Objektivitás, 
•  Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, 
•  Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkész-

ség, felelősségtudat, terhelhetőség, 
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
•   45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mel-

léklete szerinti szakmai önéletrajz 
•  Iskolai végzettséget igazoló okiratok egy-

szerű másolata 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. május 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tó számot: 14/2939/6/2015, valamint a 
munkakör megnevezését: Költségvetési 
ügyintéző. 

•  Személyesen: Bartos Beatrix – Személy-
zeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1. I 116. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. június 15. 
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
•  www.erd.hu – 2015. május 4.
•  Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekez-
dése szerinti három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

Tavaszi Nagytakarítás 
Parkvárosban
2015. május 16-án tisztítsuk meg környezetünket.
Felhívjuk a Parkvárosi lakosok figyelmét, hogy a Te Szedd 
mozgalom keretén belül lehetőség adódik Parkváros és kör-
nyékének tisztítására. A hulladékgyűjtés kiterjed Sóskút 
irányában a fenyveserdő területére.
Találkozási pont: Burkoló utca 51. előtt
Időpont: 8.30-tól 9.30-ig
Koordinátor: Csukáné Tarnói Katalin 
(Érdi Hendikep Futókör)
Találkozási Pont: Búvár utca vége
Időpont: 9 órakor
Koordinátor: Kováts Pálffy Zsuzsanna 
(Fenyvesüljünk Egyesület)

Fogjunk össze, közös erővel 
vegyünk részt a természet 
megóvásában, környezetünk 
tisztaságának megteremté-
sében!

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 intézeti oktató-nevelő munka és a tehetséggondozás te-
rületén, illetve magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján 
élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában.

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

az Érd Közneveléséért díj odaítélésére a Köznevelési és Művelődési Bi-
zottság tesz javaslatot a beérkezett jelölések alapján, az adományozásról 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

a jelöléseket a humán Iroda címére kell benyújtani: polgármesteri hiva-
tal, humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8. 

Határidő: 2015. május 8.

TÁJÉKOZTATÓ
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat anyagilag támogatja az olimpiai já-
tékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, 
parasportolókat. 

a támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező sportolók, 
parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs tor-
nákon.
Kérelemhez mellékelni kell:

– a sportoló sportszakmai önéletrajzát
– igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől

A kérelmek benyújtási határideje: 2015. év május hó 15. nap.
a beérkezett kérelmek elbírálásáról a Közgyűlés Sport, Ifjúsági és Közrendvédel-

mi Bizottsága dönt.
az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat a 

sportolóval, parasportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a 
támogatás elszámolásának szabályait.

a kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a polgármesteri hivatal sportre-
ferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján 
(2030 Érd, Budai út 8.) személyesen vagy telefonon a 06-23-522-300/251 melléken.

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

Benyújtási határidő: 2015. május 12.

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

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:

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. Bifkovics István
27. Bilik József
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

Bádogos tetőfedő – építőanyag kereskedés

ConstrumaakCió!

szállításróléskedvezményekrőlérdeklődjönirodánkban.

VásároljonweBáruházunkBan!
www.colmetalshop.hu
1211 Budapest, mansfeld P. u. 27.
(a régi posztógyár területén)
tel./Fax: +36-1/278-0204
+36-30/552-9676, +36-30/228-3829
iroda@epitoanyag-center.com

www.colmetal.hu

tetőCseréP akCió:
• Merito 1/1 Basic ���������������������������������������165 Ft/db
• Natura Plus 1/1 Basic ����������������������������183 Ft/db
• Duna Lumino 1/1 Basic ������������������������183 Ft/db
• Reviva Lumino 1/1 Basic ����������������������183 Ft/db
• Adria 1/1 Prémium ���������������������������������284 Ft/db
• Tectura Protector 1/1 Prémium ���������284 Ft/db
• MAX 1/1 Individual ��������������������������������409 Ft/db
fémereszcsatorna extrakedVezménnyel!
KIvITeLezésT Is váLLALuNK!
Áraink az áfát tartalmazzák. Az akció 2015. május 23-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Co
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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!

22
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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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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
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Hét pont előnnyel érkeztek az érdi labdarúgók a bajnokság hajrájára. 
A sorsolás pikantériája, hogy a hátralévő hat fordulóban a helyezések 
alapján négy rangadó is vár a listavezető, bajnokesélyes Érdi VSE-re. Az 
első komoly erőpróbát a számos rutinos, magasabb osztályt is meg-
járt játékosokat felvonultató, a tabella hatodik helyét elfoglaló Taksony 
csapata jelentette.

Jól kezdte a találkozót az 
érdi csapat. Négy perc alatt 
három lehetősége is volt a 
gólszerzésre, de Kovács B. 
lövése célt tévesztett, majd 
Csizmadia Z. ziccerben 
rosszul találta el a labdát, 
végül ismét Kovács B. lábá-
ban volt a gól, de a hazai ka-
pus bravúrral hárított. A ha-
zai válasz sem váratott so-
káig magára, Patkó Gy. be-
adására azonban nem volt 
érkező társa. A kimaradt 
helyzetek nem szegték a 
vendég támadók kedvét, sor-
ra vezették veszélyes és szép 
támadásaikat, a vendéglá-
tók időnként nyolc-kilenc 
emberrel is védekeztek, 
hogy megőrizzék kapujukat 
a góltól. A félidő utolsó ne-

gyedórájára jött ki a hazai 
csapat az érdiek szorításá-
ból, de támadásaikat a jól 
működő érdi védelem bizto-
san rombolta.

A második félidőben az 
első helyzet ismét az érdi 
csapat előtt adódott. A hazai 
kapus által kiejtett labdát a 
vendégcsatár szorongatott 
helyzetben lőtte a kapu fölé. 
Váratlanul szerzett vezetést 
az 56. percben a taksonyi 
csapat. Patkó Gy. szép egyé-

ni megoldása után a beadás-
ra számító érdi kapus mel-
lett a rövidsarokba vágta a 
labdát (1:0). A hazaiak veze-
tő gólja néhány percre visz-
szavetette az érdi csapat já-
tékát, de hamar rendezték 
soraikat és újult erővel vetet-
ték magukat a küzdelembe. 
Szerencsére most már a 
helyzet kihasználásával sem 
volt gond. A 76.percben Papp 
G. szabadrúgását a nem sok-
kal előtte pályára lépő 
Héray L. lőtte a kapuba (1:1). 
Majd egy percre rá, a 77. perc-
ben egy baloldali beadást 
Gyurácz B. egy csel után lőtt 
a kapu jobb oldalába (1:2). A 
kapkodó hazai védelem mel-
lett Héray L. akár pontot is 
tehetett volna a találkozó vé-

gére, de közeli fejese a kapu-
fáról a kapus kezébe hullott. 
Ami késik, nem múlik, a 92. 
percben egy gyors érdi tá-
madást követően Pintér N. 
játszotta a labdát a kapu elé 
és a jókor érkező Takács M. 
(az első labdaérintéséből) a 
hosszú saroknál passzolt a 
hálóba (1:3).

Az érdi csapat nagyszerű 
játékkal lepte meg ellenfelét 
és a Gödöllő elleni találkozó 
második félidei játékát foly-

tatva a mérkőzést végig kéz-
ben tartva, magabiztos győ-
zelmet aratott, feladva a lec-
két riválisainak.

A hétvégi fordulóban 
mindkét riválisunk begyűj-
tötte a három pontot, így to-
vábbra is hét pont az előnye 
az Érdi VSE-nek a Dabas-
Gyón előtt és nyolc pont a 
Vecsés csapatával szemben.

A 26. fordulóban, május 
9-én, szombaton fél ötkor az 
Örkény csapatát fogadjuk az 
Ercsi Úti sportpályán, majd 
május 17-én, vasárnap öt óra-
kor a Pilis LK csapata ellen 
lépünk pályára idegenben.

Május 6-án, szerdán öt óra-
kor a Pest Megyei Kupa kere-
tében a Magyar Kupa főtáblá-
ra jutásáért Újhartyánban 
lép pályára az Érdi VSE.

n Harmat Jenő

| 2015. május 6. |    sport sport   | 2015. május 6. |

Nem sikerült a bravúr az ÉRD női kézilabdacsapatának a magyar bajnokság 
elődöntőjében, ahol az alapszakaszgyőztes Győri Audi ETO KC ellen a pár-
harc mindkét mérkőzését elveszítette. Így sorozatban harmadszor szerezhet 
bronzérmet a Dunaújvárosi Kohásszal szemben.

Szabó Edina, az ÉRD edzője 
azt várta Klivinyi Kingáéktól, 
hogy legalább olyan jól játsza-
nak a címvédő ellen, mint tet-
ték azt a Rosztov-Don elleni 
EHF-Kupa elődöntő visszavá-
góján Oroszországban – noha 
akkor négygólos vereséget 
szenvedett az ÉRD, a csapat 
kiválóan játszott.

Az elődöntő első mérkőzé-
sén a Győr hazai pályán 36–24-
re nyert, de a gólarány nem 
számít, ugyanis ezen össze-
csapások az egyik fél második 
győzelméig tartanak.

A második, immáron az Érd 
Arénában rendezett találko-
zón ugyan a világklasszis nor-
vég beálló Heidi Löke góljával 
szereztek vezetést a vendégek, 
a túloldalon mindig akadt va-
laki, aki túljárt Löke honfitár-
sának, Kari Aalvik Grims
bönek az eszén. A tizenegye-
dik percben az ÉRD 5–4-re ve-
zetett, de csak azért volt egy 
közte, mert addigra már há-
rom hétméterest is kaptak a 
vendégek, valamint már a mér-
kőzés derekán kétperces kiál-
lítást kapott Mariama Signaté. 
Az első félidő közepe viszont 
nem alakult jól az érdiek szá-

mára, ugyanis a 11. és 19. perc 
között nem lőttek, viszont hat 
gólt kaptak. A félidőre pedig 
9-15-ös vendégvezetéssel vo-
nultak a felek az öltözőbe.

A második játékrészben 
többször is kapaszkodott az 
ÉRD, a 44. percben Kisfaludy 
Anett góljával négyre zárkó-
zott Szabó Edina gárdája, 
majd a győriek öt percig, míg a 
hazaiak tíz percig nem talál-
tak kapuba, a hajrá azonban 
így is 15-23-as vendégelőnnyel 
kezdődött. Az utolsó öt perc-
ben Szara Vukcsevics három-
szor talált be Katrine Lunde 

kapujába, majd még Signaté és 
Krpezs is kozmetikázott az 
eredményen, ám végül 21-25-
re nyertek a győriek.

A döntőt sorozatban ötöd-
ször vívja a Ferencvárossal a 
Rába-parti csapat, míg az ÉRD 
a fővárosi zöld-fehérek által ki-
ejtett Dunaújvárosi Kohásszal 
játszik a bronzéremért, csak-
úgy, mint tavaly. Akkor drámai 
mérkőzések után mindkét ta-
lálkozót hétméteresekkel 
nyerte az ÉRD, így védte meg 
az egy évvel korábban, a Vác 
ellen szerzett bronzérmét.

  n Domonkos bálint

Az Érdi Úszó Sport Kft. fiatal versenyzői Pozsony-
ban mérették meg magukat az ORCA Kupa 
nemzetközi versenyen, amely több meglepetés-
eredményt is tartogatott az érdieknek. 

A legkiemelkedőbb teljesít-
ményt Jankó Donát mutatta. 
Tizenhárom 2001 és 2002 kö-
zött született érdi utazott el 
Gyenese Ágnes edzővel a po-
zsonyi versenyre, ahol a házi-
gazda szlovákokon és a ma-
gyarokon kívül nyolc másik 
nemzet is vízbe szállt. Az érdi-
ek közül többen is döntőbe 
kerültek, ami azért kiváló 
eredmény – mondta az edző –, 
mert az egy évvel idősebb kor-
osztályban mérették meg ma-

gukat. Gyenese Ágnes hozzá-
tette, előzetesen nem várt 
ilyen jó szereplést a verseny-
zőitől, mert tudta, hogy az egy 
év hátrány az úszásban na-
gyon sok.

Az érdiek ugyan csak két 
bronzérmet szereztek, így is 
büszkék lehetnek teljesítmé-
nyükre, mivel szinte min-
denki egyéni csúcsot úszott 
első nemzetközi versenyén. 
A legkiemelkedőbb teljesít-
ményt Jankó Donát mutatta 

fel, aki a 200 méteres vegyes-
úszásban és a 100 méteres 
mellúszásban is felállhatott 
a dobogó legalsó fokára. 
Utóbbiban a százhalombat-
tai Nagy Kolos végzett az 
élen, míg 200 vegyesen a du-
naújvárosi Dort Máté lett az 
első. 

Jankó Donát mellett Dobos 
Viktória, Édes Enikő, Girsik 
Mónika, Girsik Tímea, Gö
löncsér Renáta, Kovács Bog
lárka, Őri Rebeka, Páka
Sankó Richárd, Pigler Atti
la, Polgár Laura és Szklenár 
Flóra, valamint Varga Gergő 
is kiváló eredménnyel zárta a 
szlovák fővárosban rendezett 
versenyt. n D.b.

A Dunaújvárosi Kohász ellen védheti meg az ÉRD a bronzérmet

Tisztességgel helyt álltak 
az érdi lányok a Győr ellen

Úszás

Egyéni csúcsok a pozsonyi kupán

Szara Vukcsevics nagyot küzdött a védők között, és négy gólt szerzett

Szvetlana Gridnyeva kilencből három hétméterest is védett

n Szabó Edina 

Sajnálom, hogy a nehéz 
helyzetben levő Győr a mi hi-
báinkból tudott meglépni. 
Nagyon készültek a lányok 
erre a meccsre, látszott is raj-
tuk, hogy mindent megtesz-
nek a győzelemért. Jól küz-
döttünk, de most igazán ma-
gunkra lehetünk mérgesek.

n ambroS martín 

Az első félidőt komolyan 
vettük, nagyon koncentrál-
tunk. Voltak gondjaink a 
gólszerzéssel, de végrehaj-
tottuk azt, amit eltervez-
tünk. A második félidő ke-
vésbé volt jó, míg az utolsó 
tíz perc rossz volt, de a leg-
fontosabb, hogy nyertünk.

mestermérleg

n LimpErgEr zSoLt (Érd)

Mindkét félidőben szín-
vonalas találkozót vívott a 
két csapat. Gólszerzési 
lehetőségeink alapján 
már az első félidőben el-
dönthettük volna a mérkő-
zést. Gratulálok a csapat-
nak, nagyon fontos győ-
zelmet arattunk.

mestermérleg

kézilabda, nők, nb i, elődöntő 2. mérkőzés ÉRD–GYŐRI 
AUDI ETO KC 21–25 (9–15) ÉRD: JANURIK Krpezs 3(2) KOVÁCS 
ANNA 4 Klivinyi Kisfaludy 1 SIGNATÉ 4 Schatzl Csere: Gridnyeva 
(kapus), Szekeres, Pálos-Bognár 4(2), Vukcsevics 4, Kosztjukova, 
Takács K., Nick, Mester 1(1). edző: Szabó Edina.  GYŐRI AUDI ETO 
KC: GRIMSBÖ Korsós 1(1) Szeny 3(1) KOVACSICS 8(3) LÖKE 5 M. 
Aguilar 3 Bognár-Bódi Csere:  Herr O., Lunde, (kapusok), V. 
Milanovic-Litre 1, Boczkó-Hornyák 1, Knedliková 3(1), Szepesi, 
Planéta, Morena. edző: Ambros Martín.  Érd Aréna, 1400 néző 
V: Janáky, Temesi az eredmény alakulása: 6. perc: 2–2, 11. p.: 
5–4, 19. p.: 5–10, 27. p.: 8–14, 39. p.: 11–18, 44. p.: 15–19, 50. p.: 15–
23, 57. p.: 17–24. kiállítások: 8, ill. 6 perc Hétméteres: 6/5, ill. 9/6 
az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredmé-
nye: 2–0 a Győr javára.

Az érdi kerekesszékes 
vívó, Krajnyák Zsuzsanna 
aranyérmet szerzett a kana-
dai Montrealban rendezett 
világkupa versenyen.

Az érdi vívónő, Krajnyák 
Zsuzsanna Dani Gyöngyi
vel és Veres Amarillával 
közösen megnyerte a pár-
bajtőrözők csapatverse-
nyét, miután a negyeddön-
tőben előbb Fehéroroszor-
szágot verték 45–35-re, 
majd az elődöntőben Orosz-
országot múlták felül 42–
30-ra. A fináléban pedig 
Franciaország együttesét 

győzték le 39–27-re, így 
aranyérmet szereztek.

A többi számban a magyar 
delegáció még további öt 
bronzérmet szerzett az 
aranyérem mellé, amelyből 
párbajtőrben és tőrben is har-
madik lett az érdi vívónő.

A 2016-os riói para limpi ára 
a szeptemberben, Egerben 
megrendezésre kerülő világ-
bajnokságon lehet közvetlen 
részvételi jogot szerezni, akik 
onnan nem jutnak ki a játé-
kokra, a világkupa-versenye-
ken elért eredményeikkel sze-
rezhetnek kvótákat.  n bálint

Egy arany- és két ezüstérmet szereztek Szigetszent-
miklóson a felnőtt női birkózó országos bajnok-
ságon az érdi versenyzők. Az összesített pontver-
senyben a három érdi induló 17 pontot ért el, így 
második helyen végeztek a csapatrangsorban.

Összesen 35 versenyző lé-
pett szőnyegre a szigetszent-
miklósi sportcsarnokban a 
női birkózók mezőnyében, 
ahol 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69 és 
75 kilogrammban lehetett ne-
vezni. Az Érdi Spartacus ver-
senyzői közül Váncza Ivett 
(48 kg), Dénes Mercédesz (53 
kg) és Lemák Diána (55 kg) 
szállt versenybe a magyar 
bajnoki címért. 

Dénes Mercédesz esélyes-
hez méltóan lépett szőnyegre 
az öt birkózót felvonultató 53 
kilogrammos kategóriában – 
2014-ben a Magyar Birkózó 
Szövetség őt választotta az év 
legjobbjának a nők mezőnyé-
ben. Hozta is a papírformát, 
ugyanis a döntőben a nagy-
kanizsai Egyed Zsanettet 
múlta felül, így aranyérmet 
szerzett.

Váncza Ivett is döntőbe ju-
tott az ötfős 48 kilogrammos 

kategóriában, ám ott a zala-
egerszegi Kőrösi Kittitől ve-
reséget szenvedett, így ezüst-
érmet szerzett. A harmadik 
sparta cusos versenyző, 
Lemák Diána is biztos pont-
szerző volt: az 55 kilósoknál 
csupán négy résztvevő volt, 
és finalista lett, mivel az első 
meccsen diadalmaskodni tu-
dott. A döntőben azonban az 
újpesti Vilhelm Viktóriát 
nem tudta legyőzni, így ő is 
ezüstérmet szerzett.

Az összesített pontver-
senyben a három érdi induló 
17 pontot ért el, így második 
helyen végeztek a csapat-
rangsorban, mivel a Vasas SC 
három arany- és egy ezüstér-
met szerzett. Igaz, a 60 kilo-
grammos kategória aranyér-
mét Barka Emese úgy nyer-
te, hogy egyedül indult a me-
zőnyben, így küzdés nélkül 
lett első helyezett.  n D.b.

Taksony SE–Érdi VSE 1:3 (0:0)

A tavasz eddigi legjobb játéka

Az érdi játékosok fogadják az „ultrák” gratulációját

taksony se – Érdi Vse 1:3(0:0) taksony,
100 néző
Vezette: Németh K. Érd: Kertész F., Ebedli Z., Süveges G., Csiszár 
Z., Pintér N., Balázsovics M. (Takács M.), Kupi Z. (Héray L.), Kovács 
B. (Papp G.), Brkic D., Csizmadia Z., Gyurácz B. (Kónya B.) Vezető-
edző: Limperger Zs. Gólszerzők: Patkó Gy. 56’ ill. Héray L. 77’, 
Gyurácz B. 78’, Takács M. 92’ sárga lap: Süveges G.,Brkic D.

Utánpótlás csapatok 
eredményei:
U21 Újhartyán ISE–Érdi VSE 2:2
U18 Taksony SE–Érdi VSE 5:1
U15 Érdi VSE–Törökbálinti LASE 4:5

Remekeltek a birkózónők 
Szigetszentmiklóson

Vívás

Érdi arany Kanadából
A Treff 07 SE férfi kézilabdacsapata az NB II 
(harmadosztály) északnyugati csoportjának 
huszadik fordulójában a Községi SE Tarján 
otthonában lépett pályára, ahol viszonylag 
hamar eldőlt, hogy a sereghajtó érdieknek nin-
csen keresnivalójuk a hetedik helyezett ellen. 

A félidőben már 20–11-
re vezettek a hazaiak, 
majd a második félidő 
ugyan szorosabban ala-
kult, mint az első, de Bu
day Ferenc együttese így 
is 37–25-ös vereséget 
szenvedett. A junior csa-
pat is megmérette magát, 
ám a tarjániak korosztá-
lyos gárdája ellen 43–25-
re kapott ki. 

A Treff 07 SE felnőtt csa-
pata így biztosan utolsó 
helyen végez a harmadosz-
tályban, mivel hátránya a 
még bennmaradást érő he-
lyen álló Móri KSC-vel 
szemben kilenc pont, amit 
a hátralévő két – Georgi-
kon DSE elleni hazai és 
Hort SE elleni idegenbeli – 
találkozón már nem tud 
behozni. n Domonkos

Gólzáporos vereségek

Dénes Mercédesz országos bajnok lett



22 23ÉRDI ÚJSÁGÉRDI ÚJSÁG| 2015. május 6. |    mozaik apróhirdetés    | 2015. május 6. |

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sorsú állat 
végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. Arra biztatunk 
minden kedves gazdi jelöltet, válasszon magának olyan ked-
vencet, akinek befogadásával még egy életnek ad lehetőséget, 
hiszen a helyére újabb rászoruló kerülhet. Semmi sem ér fel 
egy sokat szenvedett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket 
százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Makit vagy Seherezádét, vegye fel a kap-
csolatot a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány mun-
katársaival. Telefon: 06-30-276-6071 vagy 06-30-910-6987, 
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a www.sirius alapitvany.hu weboldalon.

Gazdikereső

Maki 2 év körüli keverék kan. 
Kedves, emberbarát, kistestű, 
figyelmes, mozgékony kutyus-
ka. Kertes házban érezné jól 
magát, főleg, ha be is engedik.

Seherezádé barátságos, nyu-
godt természetű, kistestű ku-
tyus, ivartalanított szuka. Más 
kutyákkal jól megfér, de egyedü-
li kedvencnek is alkalmas. Csak 
lakásban tartásra alkalmas.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság vezetője a rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. tör-
vény 30. §-a alapján fokozott 
ellenőrzést rendelt el 2015. 
május 1-jén 0 órától 2015. 
május 31-én 24 óráig az Érdi 
Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén.

A fokozott ellenőrzés célja 
a települések közrendjének 
és közbiztonságának fenn-
tartása, a lakosság személy- 
és vagyonbiztonságának 
megteremtése, a bűncselek-
mények és szabálysértések 
számának visszaszorítása, 
valamint a jogellenes cselek-
mények megakadályozása.

Az ellenőrzés keretében a 
rendőrök személyeket iga-
zoltathatnak, ruházatukat, 

járművüket átvizsgálhatják, 
a közbiztonságra veszélyt 
jelentő eszközöket, anyago-
kat lefoglalhatják.

A rendőrség mindent 
megtesz annak érdekében, 

hogy a fokozott ellenőrzés 
az állampolgárokat ne za-
varja, célja kizárólag a jog-
sértő cselekmények megelő-
zése, illetve megakadályo-
zása.

Az ingatlantulajdonosok tavaszi kötelezettségei
re is felhívta a figyelmet múlt szerdai sajtótájé
koztatóján T. Mészáros András.

A polgármester kérte a la-
kókat, hogy az önkormány-

zat rendeletének megfelelően 
tartsák rendben kertjüket és 

az ingatlan előtti közterüle-
tet. Mint hangsúlyozta, a tu-
lajdonosi jogok gyakorlása 
mellett a kötelezettségekről 
sem szabad megfeledkezni.

– A tulajdonos köteles az 
ingatlan előtti járdasza-
kaszt, illetve a kerítéstől 
számított öt méteren belüli 
közterületet tisztán tartani, 
kaszálni. Az árkokat, nyitott 
csatornákat, átereszeket is 
az ingatlantulajdonosoknak 
kell tisztán tartani, gondos-
kodva arról, hogy a víz el-
folyhasson – hívta fel a fi-
gyelmet T. Mészáros And-
rás. Az önkormányzat ren-
delete szerint a fenti kötele-
zettségüket elhanyagolók 
szabálysértési bírságra szá-
míthatnak.

n Á. K.

Csaknem másfél napos futás-
ra várják az érdi lokálpatriótá-
kat, hiszen a város irányító-
számát szimbolizálva, 2030 
percig tart majd a hétvégi 
rendezvény. Persze bárki más 
is csatlakozhat az akcióhoz, 
amely május 9-én 0 órakor, 
vagyis péntekről szombatra 
virradó éjfélkor startol és va-
sárnap 9 óra 50 perckor ér 
véget. 
Az érdi gáton rendezik meg a 
csaknem 34 órás futást, stafé-
ta jelleggel. A szervezők 34 
időszakaszra osztották a 
megmérettetést, ebből 17 
nappal futható, a másik fele 
„fejlámpás” szakasz, vagyis 

sötétben kell teljesíteni. Egy 
gátkör 5,2 km, ami körülbelül 
fél óra alatt teljesíthető. Órán-
ként lesz stafétaváltás a 
Thermál Szálló előtt; akkor is, 
ha még nem értek vissza az 
előző futók. 
Két módon lehet részt venni 
a futásban: az úgynevezett 
„gátőr” vállalja, hogy egy bi-
zonyos időszakaszban, pél-
dául szombaton 10 és 11 óra 
között biztosan ott lesz a gá-
ton, és lefutja a saját körét 
vagy köreit. A „kilométer-
gyűjtő” pedig bármikor csat-
lakozhat a futáshoz, és egy 
online felületen regisztrálja a 
lefutott távokat.  

A szervezők „batyus móka-
ként” hirdetik az eseményt, 
vagyis mindenki viszi magával, 
amire szüksége lehet. Hagyo-
mányt szeretnének teremteni, 
és ezentúl rendszeresen meg-
rendezni a 2030 perces futást. 
Az UltraBalaton jegyében tart-
ják az akciót, azaz az ott induló 
csapatok számára szeretnének 
lehetőséget adni a napi több-
szöri futásra a felkészülés utol-
só heteiben. De cél az is, hogy 
minél több embert mozgásra 
ösztönözzenek. Jelentkezni a 
2030percfutas.hu oldalon le-
het, és ugyanitt minden to-
vábbi tudnivaló is megtalál-
ható. 

Szintfelmérés az Érdligeti 
Általános Iskolában
Szintfelmérés emelt óraszámú csoportba kerüléshez az Érdlige-
ti Általános Iskolában. Az Érdligeti Általános Iskola szeretettel 
várja azoknak a leendő 5. osztályos tanulóknak a jelentkezését a 
szintfelmérő megírásához, akik szeretnének bekerülni az emelt 
óraszámú angol/német, matematika és informatika csoportba.

A szintfelmérők időpontjai és helyszínei:
matematika – május 11. 14 óra – Diósdi út 95–99.
angol /német – május 12. 14 óra – Diósdi út 95–99.
informatika – május 14. 14 óra – Túr utca 5–7.

Elérhetőségeink
Érdligeti Általános Iskola, Érd, Diósdi út 95–99.
Tel.: 06-23-375-592

Fokozott rendőri ellenőrzés májusban

Tavaszi kötelezettségek a ház körül

Futás éjjel-nappal – 2030 percig

Hirdetmény
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény kezelésében 
lévő Ercsi úti köztemetőben található 2014. évi vagy 
korábi érvényességi idővel rendelkező temetke-
zési helyek újraváltására.

(Ide értve a jellemzően 1990. előtt betemetett, illetve 
újraváltott hagyományos sírokat, valamint a jellem-
zően 2005. előtt betemetett, illetve újraváltott urna-
fülkéket, urnasírokat.)

Tekintettel arra, hogy a felhívási címben jelölt te-
metkezési helyek használati ideje lejárt, azokat, 
az érvényben lévő rendelkezésben biztosított 
jogkörünknél fogva, újraváltásra meghirdetjük.

Felkérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy akik a fenti 
temetkezési helyekkel kapcsolatosan intézkedni 
kívánnak, fáradjanak be a temetőirodába 2015. 
október 31-ig!

A koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megálla-
podás hiányában – az utolsó koporsós temetéstől 
számított 25 év, vagy az újraváltási számlán megje-
lölt dátum. A sírokba történő urna, illetve exhuma 
maradványok behelyezése a lejárati időt nem hosz-
szabbítja meg! Az urnafülkék, urnasírok, urnakripták 
esetén – eltérő megállapodás hiányában – az első 
urna elhelyezésétől számít a 10 éves használati idő.

Lehetőség van készpénzes, illetőleg átutalásos fi-
zetésre egyaránt. A sírhelyek újraváltásával kapcso-
latosan a 06-23-365-144-es telefonszámon vagy a 
temeto@ekfi.hu email címen lehet érdeklődni.

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy lehetősé-
geikhez mérten próbálják meg a határidőn belül 
felkeresni irodáinkat, mert a lejárat után a fennál-
ló rendelkezések értelmében az újra nem váltott 
temetkezési helyeket kiüríthetjük és értékesít-
hetjük.
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KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

22
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ÁLLÁST KÍNÁL

NEM DOHÁNYZÓ

TAKARÍTÓNŐT
FELVESZÜNK
RÉSZMUNKA IDŐBEN
IRODATAKARÍTÁSRA.

Kizárólag a feladatnak megfelelő,
több éves, folyamatos gyakorlattal
rendelkezők jelentkezését várjuk.

Önéletrajzokat a
titkarsag@megatherm.hu
e-mail címre lehet küldeni.

22
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Németországba, fémmegmun-
káló üzemünkbe keresünk
munkavállalókat folyamatos
munkára. Jelentkezni:H-P 9-15
óra között T:06-70-428-9517

VÁLLALKOZÁS

AKCIÓS OLTÁSOK
MIKROCHIPES JELÖLÉS

Egész évben,
kiszállási díj nélkül
Érd területén.

Hétvégén is!
T: 06-20-946-5152
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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
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ÁLLÁST KERES

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
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Idősekről való gondoskodást vál-
lalok. Kedves, megbízható, lein-
formálható 46 éves hölgy va-
gyok. T:06-70-778-6904

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

21
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KERTFENNTARTÁS!
Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

22
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrász és
műkörmös munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 22
31
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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
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405

22
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

Díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

22
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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
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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
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NYÁRIGUMI-AKCIÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 22
10
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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

Kályhakeramikus, kályhásmester
cserépkályhák, kemencék, kan-
dallók munkavégzése. T:06-30-
984-9209

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

9
8
67

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

VEGYES

A jövő hő- és vízszigetelése
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív házak tökéletes
szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése.
Ingyenes helyszíni tanácsadás,

hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

www.ecopur.hu, info@ecopur.hu, +36-20/370-0818

22
77

06

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

22
76

93

Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

TÁRSKERESÉS

168/78/69 éves özvegy hölgy,
őszinte, káros szenvedélytől
mentes 65-70 éves urat keres
tartós kapcsolatra. T:06-30-330-
0966

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

40-es nő megismerkedne olyan
férfivel aki tudja, hogy mit akar.
T:06-20-336-1455

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

Mizsei István 22
91
46

KIADÓ INGATLAN

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

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

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

AUTÓ/MOTOR

OPEL CORSA 900-as sárga,
156000-et ment, jó állapotban
eladó. Szögi Zoltán T:06-1-277-
9359

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25

82

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261
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Jó volt ebben a kávéházban ücsörögni, pedig 
nem szolgáltak fel se italt, se kávét, se süteményt. 
Ellenben „felszolgáltak” fülbemászó zenét, 
látványt, humort és vidámságot. Kevés a való 
világban az ilyen kávéház, a Gergely Robié azon-
ban ilyen, ami sajnos csak három órára nyitott ki 
a Szepesben…

„Jártak önök Kávéház-
ban? Tartsanak velünk ebbe 
a meseszép világba, itt min-
dig történik valami, szerel-
mek szövődnek és botrá-
nyoktól sem mentes az élet.” 
Így kínálta magát a Gergely 
Theáter, hogy április végén 
tiszteletünket tegyük ebben 
a meseszép világban. Duma 
alig volt a színpadon, de zene 
annál több, ismert operettek 
nagy slágerei, valamint 
örökzöldek és kuplék. Az 
egyik „felszolgáló”, a kávé-
ház-tulajdonoson, Gergely 
Róberten kívül, az „üzlettár-
sa”, s egyben felesége (tavaly 
kötöttek házasságot, itt Ér-
den, s lagzijukat a Vigadó-

ban tartották), a mindig mo-
solygós Némedi-Varga Tí-
mea volt, aki nemcsak bájá-
val, de hangjával is elbűvölt 
bennünket.

Egy igazi klasszikus pri-
madonna is megjelent több-
ször a színpadon és többek 
között a közelgő anyák napja 
alkalmából elénekelte Az én 
mamám kezdetű megható 
régi slágert. Kalocsai Zsu-
zsa, a Budapesti Operett-
színház oszlopos tagja e fa-
lak közé varázsolt egy kis 
meseszép operettvilágot. 
Heller Tamás, a közönség 
nagy derültségére, öt perc-
ben sűrítette össze nekünk 
szavak nélkül, szenzációs 

pantomimjátékkal, egy „órá-
kig” sminkelő, öltözködő 
hölgy küzdelmét a tükör 
előtt.

Az előadásban egy igazi 
vámpír is megjelent, aki 
most jóval kedvesebb arcát 
mutatta meg és a vérünket 
sem szívta, „csak” táncolt és 

énekelt, de azt remekül. 
Egyházi Gézáról, a világhí-
rű Vámpírok bálja című mu-
sical főszereplőjéről van szó, 
aki a való életben pincérként 
dolgozott az Operaház mel-
lett egy neves étteremben és 
felszolgálás közben gyakran 
fakadt dalra néhány társá-
val együtt, amit díjaztak is a 
vendégek, majd a produce-
rek, akik felfedezték kiváló 
énekhangját. A zenés kávé-
házban tündökölt még: Vö-
rös Edit, Laurinyecz Réka 

és Szabó Máté, de nem feled-
kezhetünk meg a zenei kísé-
retről, a mini zenekarról 
sem, mert színvonalas han-
gulatkeltésükkel ők is jelen-
tősen hozzájárultak az elő-
adás sikeréhez. 

Az érdiek láthatóan jól 
érezték magukat ebben az 
alkalmi kávéházban, ami 
ezen a vasárnapon késő dél-
után bezárt, s ki tudja, mikor 
nyit ki újra? Reméljük, nem 
kár itt minden dumáért…

n Temesi LászLó

Gergely Robi Kávéháza Érden

Kár itt minden dumáért...

Kevés a való világban az ilyen kávéház

ÉRD VÁROSÁBAN!
Május 8-9-10-én

AZONNALI KEDVEZMÉNY!
VASÁRNAP IS NYITVA!

NYITVA TARTÁS május 8-9-10-én:
Péntek-Szombat: 9.00-20.00

Vasárnap: 9.00-18.00

Üzletünk nyílik

Több, mint 40 féle színben

DEKOR ÉS CPL
BELTÉRI AJTÓK

2 zár, 16 ponton záródó, kôzetgyapot szigetelés,
beépített csengô és kitekintô, kültéri kivitelben is.

BIZTONSÁGI
BEJÁRATI AJTÓK

EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA

25 ÉV
garan

cia

MAGYARGYÁRTÓ-PARTNER
Gealan S8000 IQ, 6 légkamrás rendszer
74 mm-es beépítési mélységű profil
74 mm-es tok és 74 mm-es szárny

22 rétegű üvegezéssel (Ug= 1.0 w/m K)
23 rétegű üvegezéssel (Ug= 0.76 w/m K)

Bemutatóterem:

2030 Érd, Budai út 3. Üzletvezető: Ozsváth Erika
www.perfektablak.hu erd@perfektablak.hu

+36 30 190 0375

AJÁNDÉK
SZÚNYOGHÁLÓ
AZ ABLAKOKHOZ

AJÁNDÉK
KILINCS
BELTÉRI
AJTÓKHOZ

45 +10%%

Felmérés Szaktanácsadás Azonnali árajánlat készítés
Gyártás egyedi méretre Profi beépítő csapat
Bontás-beépítés Párkányozás
Szegélyezés Helyreállítás

VÁSÁROLJON MOST ÉS MEGAJÁNDÉKOZZUK!

MŰANYAG
ABLAKOK

22
94
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