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XXV. évfolyam, 20. szám 
2015. május 27. 

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
ingyenes hetilapja

Méltó helyre költözik az érdi rendőrkapitányság  
Az új kapitányság felépítése 1,2 milliárd forintba kerül. A közbiztonságért végzett munka hatékonysága is nő 7. oldal

Érdi  Újság
Jobb lesz elkerülni 
a Bem teret 
Ideiglenesen nem lehet 
majd lehajtani az M7-esről 
Székesfehérvár felől, és le-
zárják a Balaton felé vezető 
felhajtót is, valamint az Asz-
faltozó utcát a buszforduló 
és a Hegesztő utca között 
szakaszon, ez utóbbiban 
félpályás forgalomkorláto-
zás lesz.
  n 18. oldal

Ötezer rákötés 
még hiányzik
Az önkormányzat vissza 
nem térítendő pénzügyi 
segítséget nyújt azon rá-
szoruló lakosok számára, 
akik anyagi nehézségeik 
miatt nem tudtak rácsatla-
kozni a csatornahálózatra. 

n 6. oldal 

Hatvanhat éves 
kézirat a fiókból
Bíró András Pusztából kiál-
tó című kisregényének kéz-
iratát épp három emberöl-
tőnyi időn át tartotta fogva 
a csend fiókja.  

n 8. oldal
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Dr. Pórfy TünDe és
Dr. DáviD ZolTán

állatorvosi rendelő és patika

2030 Érd, Bokor utca 28.
Tel.: 06-23/372-297,
06-20/946-2026

sZív és bőrféreg
sZűrési akció

DigiTális rönTgen
www.erdvet.hu

23
62

79

Holland Használt bútor
és lakberendezési áruHáz

. um p i a.hu
. ac boo .co / um p i a

Minden, aMi lakberendezés,
Meglepő árakon!

2030 érd, balatoni út 36.
tel: 0630/462-8994

nyitva: k, sz, p: 9–18; Cs: 10–20 szo: 9–14
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a német minőség
magáért beszél!

A modern üvegezés, az ablakot körülvevő

szigetelés nagy mértékben csökkenti

a lakás energiafogyasztását.

A 15 év garancia mellett az új tetőtéri ablak

egy trükkel is rendelkezik - akusztikus

megerősítést ad a beszerelés során.

Klick
és kész!
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B.B. Ház Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 64.
Mobil: 06-20/551-0320
Tel.: 06-1/481-9547
www.roto.epitoanyagkereskedes.hu

Megújult üzlet  
Parkvárosban

Május 20-án megnyi-
totta kapuit Parkváros-
ban a megújult Érd 
Pára Príma áruház. Át-
helyezték a polcokat, a 
hűtőket, meghosszabbí-
tották a húspultot, a 
zöldségeket és gyümöl-
csöket kínáló részleget 
is teljesen felújították, 
ahogy a pékárukét is. 
Ráadásul most már 
helyben sült kenyeret, 
kiflit, kalácsot, péksü-
teményeket vásárolha-
tunk a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út 125–127. szám 
alatt. (Írásunkat bő-
vebben a 22. oldalon 
találhatják.)

2–2-es döntetlennel bajnok lett az Érdi VSE. Két fordulóval a bajnokság vége előtt már behozhatatlan, nyolc pont az előnye Limperger Zsolt 
csapatának. A vezetőedző szerint az egész éves teljesítmény alapján megérdemelten nyerte csapata a bajnokságot. A meccsen nézőcsúcs 
született. A bajnokságban eddigi ellenfeleink közül a mostani, a Vecsés nyújtotta a legjobb teljesítményt. Ezért is dicséretes az érdi csapat-
tól, hogy hátrányban sem adta fel a mérkőzést, és óriási küzdelem után hazai pályán ünnepelhette a bajnoki cím megszerzését. 20. oldal. 

Behozhatatlan előnnyel a bajnokság  
vége előtt máris bajnok az Érdi VSE
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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 HULLADÉK
KEZELÉSI 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 KÖZTERÜLETFENNTARTÓ 
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

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

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

Pár évvel ezelőtt az érdi Gyermekjóléti Központ 
nyerte el a kitüntető „módszertani” jelzőt, most 
egy átfogó vizsgálatot követően a Családok 
átmeneti otthona szintén példaként szolgálhat a 
megyei intézményeknek. A szakemberek nyitot-
tan fordulnak a családokhoz, a legtöbb problé-
ma még a kezdeti stádiumban kezelhető.

Városunk lakosainak szá-
ma meghaladja a 66 ezret, 
ebből 12 és fél ezer a 18 év 
alattiak aránya. Közülük 
több mint tízezer a gyermek-
korú (0–14 éves korosztály), 
és 2700 körüli a fiatalkorúak 
(14–18 évesek) száma. A 
gyermekjóléti szolgáltatá-
sok – noha sok esetben ez is 
fontos – nemcsak a rászoru-
ló családoknak nyújtott 
pénzbeni és természetbeni 
ellátásokat és a gyermekét-
keztetést jelentik. Az Érdi 
Szociális Gondozó Központ 
tagintézményei által nyúj-
tott gyermekjóléti alapellá-
tás célja, hogy hozzájáruljon 
a gyermek testi, értelmi, ér-
zelmi és erkölcsi fejlődésé-
nek, jólétének, a családban 
történő nevelésének elősegí-
téséhez, valamint a veszé-
lyeztetettség megelőzésé-
hez, illetve annak megszün-
tetéséhez, és megelőzze a 
gyermek családjából történő 
kiemelését. 

A gyermekjóléti központ 
munkatársait sokan már jól 
ismerik, hiszen a család-
gondozók személye évek óta 
változatlan, így sikerül kli-
enseikkel olyan bizalmi 
kapcsolatot kiépíteniük, 
hogy bátran kérnek tőlük 
segítséget. Ez a bizalmi 
helyzet azt is eredményezi, 
hogy sok probléma a leg-
többször még a kezdeti stá-
diumban kezelhető. 

Sokfelől érkeznek 
Az ellátottak a társadalom 

legkülönfélébb rétegeiből ke-
rülnek ki, jellemzően halmo-
zottan hátrányos helyzetű 
családok, nagycsaládosok, 
munkanélküliek és mélysze-
génységben élők alkotják az 
ügyfélkört. Ugyanakkor a 
középosztálybeli családok 
közül is egyre többen fordul-

nak a gyermekjóléti központ-
hoz, igaz, sokszor nem csu-
pán maguk jönnek, problé-
máikat inkább ügyvédi segít-
séggel vezetik fel. Ezekben az 
esetekben nem jelent haté-
kony megoldást a mediáció, 
illetve nem is igénylik azt. 

Az egymással való meg-
egyezéshez, a gyermekkel 
kapcsolatos döntések megho-
zatalához egyre inkább külső 
megerősítést, hatósági és in-
tézményi segítséget igényel-
nek a családok. A rendőrségi 
jelzések nagy része is ebből 
adódik. Ez a probléma rendkí-
vül sok lelki támogatást, rend-
szeres, gyakori családgondo-

zást és figyelmet igényel a 
családgondozó részéről is. 

Az ügyfelek csaknem egy-
harmada önként keresi fel 
intézményt. Elsődlegesen 
anyagi jellegű problémákkal 
kérnek segítséget a csalá-
dok, de számos esetben szü-
lői elhanyagolás okoz veszé-
lyeztetettséget, és gyakran 
előfordul a nevelési intéz-
ménybe való beilleszkedés 
nehézsége: magatartás- és 
teljesítményzavar is. Bár lé-
nyegesen kevesebb, de sajnos 
előfordul a gyermek családon 
belüli bántalmazása (fizikai, 
szexuális, valamint lelki), il-
letve, hogy családi konflik-
tus, a szülők egymás közötti 
vagy a szülők és a gyermek 
konfliktusa miatt szorulnak 
segítségre a gyermekek.

Közelebb mennek  
a családokhoz 

A Gyermekjóléti Központ 
pár hónapja azokhoz a kli-

ensekhez is közelebb ke-
rült, akik főként azért nem 
keresték fel a központot, 
mert túl messze van a lakó-
helyüktől. Év elejétől már 
fiókintézményt működtet-
nek a Parkvárosi Közössé-
gi Házban, amit a közel-
múltban a „Legösszetar-
tóbb család” című rajzpá-
lyázat eredményhirdetésé-
vel egybekötött ünnepség-
gel avattak fel – tudtuk meg 
Bereiné Petrik Mária tag-
intézmény-vezetőtől. A si-
keres programot folytatva 
a Gyermekjóléti Központ 
két újabb pályázatot hirde-
tett: egyikre a legösszetar-

tóbb osztály jelentkezhe-
tett, míg a másikban Pócsi 
Dóra emlékére keresik azt 
a diákot, aki kedves, segí-
tőkész, udvarias, tisztelet-
tudó és sokat tesz a környe-
zetében élők, vagy akár a 
számára idegen emberek 
boldogságáért is. Minden 
iskolából egy alsós és egy 
felsős diákot jelölhettek 
erre a „címre”, május 25-ig, 
és természetesen az idei 
vakáció alatt is érdekes és 
izgalmas programokkal 
várják a nebulókat, ame-
lyekről lapunkban is beszá-
molunk majd.

 n BÁLINT EDIT  

Az alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyerekek családban történő neveléséhez 

Napról napra, családtól családig 
szövögetik a bizalom hálóját

Ügyeletben várnak  
Fontos tudnivaló, hogy a családgondozók a heti munka-
idő letelte után péntek 12 órától hétfő reggel 8 óráig ké-
szenléti ügyeletet is ellátnak, a 06-20-231-85-61-es tele-
fonszámon éjjel-nappal lehet jelezni a problémákat, és 
az ügyelő legjobb tudása szerint segíti a felmerülő kér-
déssel hozzá forduló klienst.

Érden több mint tízezer gyermekkorú él. Az ő életüket is igyekeznek jobbá tenni a szakemberek
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lehetőségeket, hanem azok 
találtak meg engem. 

– Merthogy a pince meg a 
szőlőültetvény után a prés-
ház is hamar meglett?

– Így igaz. Elkeseredetten 
keresett fel egyik idős pince-
tulajdonos, hogy már megint 
betörtek hozzá, és egyéb-
ként sincs már energiája a 
bortermeléshez, csak gond 
és keserűség látni, ahogy 
előbb-utóbb megeszi az 
enyészet. Hiába mondtam, 
nincs nekem erre pénzem, ő 
rátromfolt: „Tudom én, hogy 
minden gazdálkodó ember-
nek van otthon „némi” költő-
pénze. Te is menj be szépen 
a konyhába, és nyúlj bele a 
pöttyös köcsög mélyére, 
amit abból kiveszel, nekem 
elég lesz az első részletre, a 
többit meg kifizeted aratás-
kor!” Így került a tulajdo-
nomba egyszerre minden 
szükséges gép és eszköz is, 
ami a bortermeléshez nélkü-
lözhetetlen. 2003-ban már 
lett újbor, én meg örültem, 
hogy édesapám még megér-
te, és megízlelhette. Sajnos, 
ezután nemsokára elhunyt. 
Gondoltam, a szőlő csak 
arra volt jó, hogy a kedvére 
tegyek, és mivel úgysem sze-
retem a bort, nem kell nekem 
a pincészet, apám temetése 
után gyorsan meg is szaba-
dulok tőle. Csakhogy megint 
közbeszólt a sors: a plébános 
úr ott helyben rám bízta az 
egyház szőlejét is. Mertem 
volna ellentmondani Kiszeli 
József atyának? Inkább az 
járt a fejemben, lám, apám 
holtában is adott nekem sző-
lőt! A gazdálkodás pedig fej-
lesztés nélkül nem megy! 
Ugyanakkor a szülői házban 
azt is megtanultam: „a tu-
datlanság biztonságával” 
semmihez sem szabad hoz-
zányúlni! Ha magának ké-
szít valamit, még hagyján, 
de ha szakmaként űzi, sem-
miképpen se fogjon bele úgy, 
hogy a szükséges tudást 
nem szerzi meg hozzá! Így 
nem tehettem mást, újra be-
ültem az iskolapadba, és 

elvégeztem a Soós István Bo-
rászati Szakközépiskolát, 
kitanultam ezt a szakmát is, 
és mára az az öt sor szőlő, 
amivel elkezdtem, öt hektár-
ra hízott, a hatszázból meg 
38 ezer tőke lett. 

– Egyébként mi volt az ere-
deti szakmája?

– Bútorasztalosnak tanul-
tam, mert nálunk a család-
ban szinte törvényszerű volt, 
hogy minden gyereknek meg 
kellett szereznie legalább 
egy szakmát. Azt ugyanis 
sohasem felejti el az ember, 
és bármikor jól jöhet! Lehe-
tett utána továbbtanulni, aki 
szeretett volna, de első volt a 
szakma megszerzése. Oly-
kor ma is előfordul, hogy 
egy-egy bútordarab megtet-
szik, és megmunkálom. 
Nemrégiben szereztem egy 
gyönyörű, régi szekrényt, 
amit majd szépen felújítok, 
mert úgy vélem, vétek veszni 

hagyni egy-egy mesteri pél-
dányt, de ezt már csak kedv-
telésből teszem. 

– Apja ráérezhetett, hogy a 
borászat jobban fekszik ön-
nek, hiszen a Hudák pincé-
szet számos borversenyről 
arany minősítéssel tért haza. 
Közben meg is szerette a 
szakmát, noha kezdetben 
még annyira szabadkozott a 
szőlőültetvény ellen? 

– Már 2003-tól hívtak bor-
versenyekre, és valóban, 
mindjárt több aranyérmet is 
sikerült elhoznom. Ez talán 
annak is volt köszönhető, 
hogy a borkészítésben kez-
detben rengeteget segítettek 
apám feljegyzései, széljegy-
zetei. Ő ugyanis mindig, min-
dent felírt, mit hogyan csi-
nált, mi volt jó, s mi nem vált 
be. A bor ugyanis egy furcsa, 
bizalmi termék, nagyon kö-
zel kell hozzá kerülni. Azt 
azonban tudni kell, hogy én 
magam egyáltalán nem va-
gyok borivó ember, ezen min-
denki csodálkozik, de így 
igaz! Természetesen meg-
kóstolom, mert muszáj, de 
soha nem ülök le borozgatni. 

– Bár elsősorban borász-
ként ismerik Érden, már jó 
néhány éve a közéletben is 
aktívan részt vesz. Túl azon, 
hogy a Hudák pincészet ren-
geteg helyi rendezvényt tá-
mogat, ön több civil szerve-
zetben is vezető szerepet 

tölt be. Nem beszélve a Sző-
lővirág ünnepről, amit a Pin-
cetulajdonosok Egyesülete 
indított el! Honnan van 
minderre energiája?

– Amikor az embert hívják, 
menni kell! Soha nem ajánl-
koztam sehová, de amikor 
hívnak, nem mondok soha 
nemet. Amikor a Vitézi Rend 
soraiba behívtak, meg is kér-
deztem: miért pont én? Erre 
azt a választ kaptam: „azért, 
mert amikor adni kell, akkor 
előre állsz, amikor meg kap-
ni, akkor meg hátra”. Egyéb-
ként a Szőlővirág ünnepért a 
feleségemet, Ágnest illeti a 
dicséret, ő dolgozik rengete-
get a rendezvényért, ami szü-
reti mulatságnak indult, 
majd Antunovits Antal kép-
viselő javasolta, kössük ösz-
sze a nemzetiségek ünnepé-
vel. Így lett belőle, immár 
több éve Szőlővirág ünnep. 
Fontosnak éreztük a hagyo-
mányápolást, a szokások 
megtartását. Az Érdi Mű-
vésztelep támogatása meg 
úgy kezdődött, hogy Bozsogi 
János, a helyi televízió akko-
ri igazgatója meghívott az 
alakuló ülésre. Úgy érzem, a 
sors keze mindig benne van 
ezekben az eseményekben. A 
Művésztelep megalakulása-
kor ugyanis hiányzott egy 
művész, így lett alapító tagja 
a lányom, Mariann, aki 
maga is képzőművész. Az 
egész családom ilyen, ha hív-
ják, nem tud nemet mondani! 

– Azt hiszem, nem tévedek, 
ha azt mondom: sikeresnek 
mondhatja az életét, hiszen 
sikeres és elismert a szakmá-
jában és Érden is köztisztelet-
nek örvend. Feleségével há-
rom gyermeket nevelt fel és 
három unkája is van. Az ér-
dekel, vajon van-e még vala-
mi, amit szeretne megvalósí-
tani az életében?

– Barátaim körében anek-
dotaszerűen elterjedt ró-
lam, hogy számomra Ófalu 
határánál van a világ vége, 
mert bármennyire hihetet-
lenül hangzik is, szinte alig 
mozdultam ki Érdről, egész 
eddigi életemből szinte tel-
jesen kimaradt az utazás! 
Mindössze kétszer voltam 
külföldön, és akkor sem 
éreztem jól magam. Most 
mégis arra érzek indítta-
tást, hogy egy kicsit körül-
nézzek a nagyvilágban. Az 
első lépést már két éve meg-
tettem: vettem egy olyan au-
tót, amely hosszabb utakra 
is alkalmas. Úgy tűnik, ez-
zel is úgy leszek, mint min-
den mással az életemben: 
ahová hívnak, oda megyek! 
Többnyire barátokhoz csat-
lakozunk, így idén nyáron 
többek között egy egyhetes 
erdélyi bortúrára is készü-
lünk. Úgy érzem, ennyi év 
után – 63 éves vagyok – itt 
az ideje annak, hogy végre 
Érdnél messzebbre is ellás-
sak! Megyek tehát világot 
látni!
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Érdi  Újság

Asztalosmesterként végzett, de mindig is a föld, a gazdálkodás jelen-
tette számára a kenyeret, az igazi kiteljesedést. Több hektáron gazdál-
kodott már, amikor édesapja unszolására belefogott a borászatba. Ma 
öt hektáron termel borszőlőt, és egyre csak gyűlnek az aranyérmek a 
rangos versenyekről. A közéletben is aktívan részt vesz: több civil szer-
vezetben tölt be vezető szerepet, szívén viseli a hagyományápolást, és 
mindig élen jár, amikor egy jó ügyet támogatni kell. Ő Hudák Mihály, 
akivel ófalusi otthonában beszélgettünk.

n Bálint Edit

– Úgy tudom, tősgyökeres 
érdi, azon ritka lakosok egyi-
ke, akinek már a szülei is itt 
éltek, és ön is itt született. 

– Igen, érdi vagyok. A csa-
ládfámat kutatva sok érde-
kességre bukkantam. Egyéb-

ként négyen vagyunk testvé-
rek, két lány és két fiú. Ahogy 
én tudom, mindig volt szántó-
földünk, mégis jobbára iparo-
sok voltunk, bár azért előfor-
dult földművelő is a család-
ban. Édesapám egy parányi 
nemzet, a szászok egy ágá-
nak, a csip szer eknek a leszár-
mazottja, a Lőcse fölött fekvő 

Orló faluban éltek az ősei, de 
több nemzetiség is előfordult a 
családunkban. Én inkább a 
hidegvérű sváb vonalat örö-
költem. A Hudákok régen ház-
építő kőfaragók voltak, és ez-
zel a mesterséggel bejárták 
Európát. Apám bányász, majd 
bányafelügyelő volt, a minisz-
tériumban dolgozott.

– Ezek szerint a borászat-
nak nem volt családi hagyo-
mánya? 

– Dehogynem! Édesapám-
nak mindig volt egy kis sző-
leje, bort is készített, de in-
kább a miskolci nagybá-
tyám számított igazi borter-
melőnek, aki óriási szőlő-
birtokkal, nagy présházak-
kal is rendelkezett. Apám 
30–40 hektoliter bort készí-
tett évente, számára a szőlő 
szentebb volt a templomnál 
is, és bár egy időre elkerült 
Érdről, idős korára hazaköl-
tözött, itt lakott mellettünk, 
így elég gyakran, szinte na-
ponta azzal rágta a fülem, 
hogy: „Fiam, igazán ültet-
hetnél már egy kis szőlőt 

is!” Hiába volt hat hektár 
őszibarackosunk, szántónk 
meg minden egyéb, de a pa-
pának hiányzott a szőlő. Vé-
gül beadtam a derekam, 
gondolván, kedvezek már 
neki egy darabka szőlővel! 
Bár előbb még ugrattam egy 
kicsit: minek is a borszőlő, 
ha még pincénk sincs? Erre 
apám két hét alatt vett egy 
pincét, és innen már nem 
volt visszaút. Amikor Eszes 
Vendel bácsi elkezdte szer-
vezni a szőlőültetvényt, jó-
magam is beszálltam öt sor-
ral, így összesen hatszáz 
szőlőtőkével kezdtem, majd 
ez indította el a lavinát, de 
nekem valahogy mindig úgy 
alakult az életem, hogy so-
hasem én kerestem a 

Interjú Hudák Mihály borásszal, a Pincetulajdonosok Egyesületének elnökével

Amikor az embert hívják, menni kell!
Hudák Mihály
Érden, az ófalusi iskolába végezte el alapfokú tanulmányait, 
majd a budapesti Egeresi Sándor Szakmunkásképzőben bú-
torasztalos mesterséget szerzett. Később elvégezte az 
Aranykalászos Gazdaképzőt, a mezőgazdasági szakiskolát, 
majd 2003 után újra beült az iskolapadba, hogy a Soós Ist-
ván Borászati Szakképző Iskolában a szőlész-borász szak-
mát is kitanulja. Megalakulása óta – tíz esztendeje – az Érdi 
Pincetulajdonosok Egyesületének elnöke. Ugyancsak elnöki 
tisztséget tölt be a helyi Kisgazda Egyesületben, valamint a 
Helyi Értéktár Bizottságban is. Emellett tagja még a Vitézi 
Rendnek és a Szent László társaságnak.

Amikor adni kell, előre áll, amikor kapni, akkor hátra

„Egyáltalán nem vagyok borivó ember, ezen mindenki csodálkozik, de így igaz”
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Csak az egyeztetés kötelező, a kritikákra figyelni nem

Érdig járhat majd a kék busz
Továbbra is alig állnak meg a balatoni vona-
tok Érden, és nem várható lényeges változás a 
buszmenetrendben sem, kivéve az M7-esnél 
zajló építkezések által érintett járatokat – derült 
ki a menetrend-egyeztető értekezleten, ahol 
szó esett arról is, hogy a kék busz végállomását 
egy-két éven belül Nagytétényből Érd határára 
telepíthetik.

Menetrend-eg yeztetést 
tartottak múlt kedden a 
MÁV, a Volán és a BKK szak-
emberei, illetve Érd, Tárnok 
és Sóskút városvezetői. Mint 
Simó Károly alpolgármes-
tertől (Fidesz–KDNP) meg-
tudtuk, az egyeztetés ugyan 
kötelező, az önkormányza-
tok javaslatainak, kritikái-
nak elfogadása azonban 
már nem.

– Évek óta kérjük, hogy 
több balatoni vonat álljon 
meg Érden, de, mint most ki-
derült, ebben idén sem lesz 
változás. Főszezonban, hét-
végén csupán három vonat-
tal lehet átszállás nélkül el-
jutni a Balaton déli partjára 
(az éjféli személyt leszámít-
va), kettővel pedig az északi-
ra – jegyezte meg Simó Ká-
roly, aki kérdésünkre el-
mondta: nincs olyan törvény, 
ami előírná, hogy a vonatok-
nak kötelező megállniuk a 
megyei jogú városokban. 

– Ez sajnos csak városi le-
genda, így nem kötelezhet-
jük a MÁV-ot arra, hogy sű-
rítse a járatokat. A vasúttár-
saság egyébként rendre az-

zal érvel, hogy Kelenföld tíz 
perc alatt elérhető – jegyezte 
meg az alpolgármester. 

Arra is kérték az illetéke-
seket, hogy a busz- és vonat-

csatlakozásokat jobban han-
golják össze.

Felmerült az igény egy, a 
sóskúti ipari parkig közleke-
dő járatra is, és azt is kérte 
az önkormányzat – az uta-
sok jelzései nyomán –, hogy 
a Széchenyi tér felé közleke-
dő tárnoki járaton a zsúfolt 
napszakokban csuklós bu-
szok közlekedjenek.

Több évtizede szeretnék 
az érdiek elérni azt, hogy a 
kék buszok ne csak a nagy-
tétényi gyártelepig, hanem 
Érdig, illetve Érden is járja-
nak – ezt azonban máig 

sem sikerült megvalósíta-
ni, sőt, egyre biztosabb, 
hogy a fővárosi buszok to-
vábbra sem közlekednek 
Érden. Arra viszont van 
esély, hogy a Tétényi utcáig 
(azaz Budapest és Érd ha-
táráig) kihozzák a kék busz 
végállomását. Ez másfél év 
múlva valósulhat meg, 
nagyban megkönnyítve az 
ott élő ingázók mindennap-
jait, akik most reggel és 
este a járda nélküli gyárte-
lepi úton kénytelenek ku-
tyagolni a buszmegállóig.

n ÁdÁm Katalin

Méltó elhelyezést kapnak az érdi rendőrök
A közbiztonság javítása érdekében új rend-
őrkapitányság épülhet Pest megye egyetlen 
megyei jogú városában, Érden. Az újonnan 
kialakított épületegyüttes több mint 2500 
m2-en, csaknem 1,3 milliárd forintból valósul 
meg. A fejlesztéssel a rendőrség működésének 
hatékonysága tovább növelhető.

Aláírta a szerződést a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt., Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az Or-
szágos Rendőr-főkapitány-
ság, így megkezdődhet az új 
rendőrkapitányság építése. 
A beruházás a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság szo-
ros együttműködésében, a 
nemzeti fejlesztési minisz-
ter és a belügyminiszter jó-
váhagyásával valósul meg.

A megállapodás alapján 
az önkormányzat ingyene-
sen állami tulajdonba adja 

a jelenlegi rendőrkapitány-
ság épülete melletti ingat-
lanrészt, amelyet a magyar 
állam nevében eljáró MNV 
Zrt. a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányságnak ad va-
gyonkezelésbe.

A döntésre azért volt 
szükség, mert az Érdi Rend-
őrkapitányság jelenlegi épü-
letének műszaki állapota le-
romlott, az állomány méltat-
lan feltételek mellett végzi 
mindennapi tevékenységét. 
Az épületen az elmúlt 15 év-
ben – kisebb munkálatoktól 
eltekintve – nem végeztek 
jelentősebb felújításokat. 
Emellett a jelenlegi épület 

nem elegendő a több mint 
130 fős állomány elhelyezé-
sére. Az osztályok elkülö-
nülten, több helyszínen – Ér-
den, Százhalombattán, vala-
mint Diósdon – dolgoznak. A 
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság, Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlésével egyetértésben, 
éppen ezért döntött úgy, 
hogy az épület felújítása he-
lyett egy teljesen új rendőr-
kapitányságot hoz létre, 
amely korszerűbb és hatéko-
nyabb munkavégzést ered-
ményez, sőt lehetővé válik a 
teljes állomány egy helyen 
történő elhelyezése is.

Az új rendőrkapitányság 
1267 millió forintból valósul 
meg. Az épületben helyet kap 
a Közlekedésrendészeti Osz-
tály, a Helyszínelő és Baleset-
vizsgáló Alosztály, az Igazga-
tásrendészeti Osztály, a Köz-
rendvédelmi Osztály, a Vizs-
gálati Osztály, a Bűnügyi 
Osztály, a Bűnügyi Technikai 
Helyszínelő és Készenléti Al-
osztály, a Járőr- Őrszolgálati 
Alosztály, a Nyomozó Alosz-
tály, valamint a Körzeti Meg-
bízotti Alosztály. 

A fejlesztéssel nemcsak a 
rendőrök korszerű és meg-
felelő körülmények között 
való elhelyezése lehetséges, 
hanem a közbiztonságért 
végzett munka hatékonysá-
ga is jelentősen növelhető.

Hamarosan megkezdődnek a házi csatorna-
átemelők beépítésével kapcsolatos kivitelezési 
munkálatok. Az ezzel kapcsolatos teendőkről T. 
Mészáros András polgármester levélben tájékoz-
tatja az érintett lakosokat. 

A következő hetekben ke-
resi fel a csatornaátemelők 
beépítésében érintett érdie-
ket az építési feladatot ellátó 
kivitelező társaság. Az 
egyeztetés során felmérik és 
dokumentálják a házi 
szennyvízátemelő akna ter-
vezett beépítési helyét, a 
helyszíni adottságok alapján 
immár véglegesített kivitele-
zési munkálatok lépéseit, 
azok pontos kezdésének és 
befejezésének időpontjait.

Az egyeztetésig a lakók-
nak előzetesen meg kell ha-
tározniuk a házból kilépő 
szennyvízcsatornacső fo-
lyásfenék-szintjét. Ehhez, 
amennyiben a tisztítóakna 

vagy látható pinceszinti ve-
zeték nem ad elegendő infor-
mációt, fel kell tárni a veze-
téket a fal mellett. 

Két nap felfordulás
A tulajdonosok feladata az 

is, hogy még a munkálatok 
megkezdése előtt biztosít-
sák a tiszta, rendezett, aka-
dálymentes munkaterületet, 
illetve annak megközelíthe-
tőségét az átemelő akna be-
építéséhez és a járulékos 
feladatok ellátásához. 

A polgármester felhívja a 
figyelmet arra is, hogy a be-
építés mindenkor munkagö-
dörásással, adott esetben 

sziklabontással és talajvíz-
szivattyúzással járhat 
együtt. A beépítés várható 
időtartama talajviszonyok-
tól függően egy vagy két 
nap.

A berendezés eg y 
Grundfos gyártmányú házi 
komplett szennyvízátemelő 
rendszer, műanyag aknával, 
a hozzá tartozó szivattyúval, 
szivattyúvezérlővel. Ezek 
költségét önkormányzati 
forrásból a társulás viseli. 

A beépítési munkálatok 
végeztével a kivitelezést 
végző szakemberek átadják 
a tulajdonosok részére a be-
rendezés kezelési és karban-
tartási utasítását, amely 
részletezi a hibamentes 
használatára vonatkozó elő-
írásokat is. A kivitelezést 
végző társaság a beépített 
berendezésekre két év jótál-
lást vállal. A berendezést az 
ÉTCS fogja üzemeltetésre 
átvenni.

Ki kell vezetni  
az áramot 

A beépítési munkálatokat 
követően a tulajdonosok a rá-
kötést elvégezhetik, majd az 
akkreditált mérnöktől kérhetik 
az elkészült munkák átvételét, 
aki egyben a háztól az aknáig 
terjedő gravitációs vezeték-
szakaszt, illetve az átemelőtől 
a kerítés menti befogadó akná-
ig vezető nyomott vezeték bekö-
tését is átveszi, ezek megfelelő-
ségét bizonylatolja.

Szintén a tulajdonosoknak 
kell gondoskodniuk arról, 
hogy a szivattyús szennyvíz-
átemelőt, a vonatkozó érin-
tésvédelmi szabványoknak 
megfelelően, földelt csatla-
kozóvezetékkel és villamos 
energiával lássák el. Erre 
vonatkozó pontos leírást a 
kivitelezést végző társaság 
ad át az érintetteknek. 

Az átemelők beépítési 
munkálatainak jelentős ré-
sze várhatóan 2015. október 
végéig fejeződik be.

n F.Z.

Csaknem ötezer lakossági csatornabekötés sorsáról nincs semmilyen 
információ, pedig a projekt végére 22 ezernek kellene teljesülnie. 
Amennyiben a hiányzó rákötések nem valósulnak meg, Érdnek nem 
sikerül teljesíteni azt az európai uniós elvárást, amit a csatornaprojekt 
során vállalt, és ez súlyos következményekkel járhat az elszámolás 
során – derült ki az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat május 
20-án megtartott küldöttgyűlésén.

Aki még bármilyen okból 
nem kötött rá a szennyvízel-
vezető hálózatra, tegye ezt 
meg minél előbb, mert elfogy 
a türelmi idő, és rendkívül 
drágán kell megfizetnie a ta-
lajterhelési díjat! Ráadásul 
az Európai Unió támogatá-
sával megépült projektnek a 
rákötések számában is telje-
sítenie kell vállalt, illetve 

előírt normát – figyelmezte-
tett Kovács Péter Barna, az 
Érd és Térsége Csatornatár-
sulás projektvezetője az 
Érdi Csatornamű Vízgazdál-
kodási Társulat múlt héten 
megtartott, éves küldöttgyű-
lésén. 

– Jelenleg nagyjából ötezer 
csatornabekötés hiányzik, il-
letve ennyi sorsáról nincse-

nek információink. Arra kér-
tük a csatornatársulat kül-
dötteit, hogy ösztönözzék a 
saját körzetükben élő ingat-
lantulajdonosokat: sürgősen 
csatlakozzanak rá a város 
csatornahálózatára, még ak-
kor is, ha szerintük kevés vi-
zet fogyasztanak, és arra 
számítanak, hogy a talajter-
helési díj sem lesz magas. 

Kijavítják a hibákat 
A projektvezető arról is tá-

jékoztatta a jelenlévőket, je-
lenleg hol tart a beruházás 
„A” és a kiegészítő „B” prog-
ramja. Kiemelte: a „B” prog-
ramban olyan beruházások-
ra is sor kerülhet, amelyek 
nem szerepeltek ugyan a 
csatornaberuházási pro-
jektben, de az állami támo-

gatásoknak és a szigorú 
pénzügyi tervnek köszönhe-
tően egyes kiegészítő mun-
kálatokat is finanszírozni 
tudnak. 

Ezzel a csatornahasználat 
során megmutatkozó hibá-
kat, az esőzések során elő-
forduló kiöntések miatti át-
kötéseket is több helyen si-
került megoldani. Ahol szük-
ség volt rá, záporkiöntőt épí-
tettek, és arra is ügyeltek, 
hogy a csatorna fedele ne le-
gyen lyukacsos: bár csekély-
ségnek tűnhet a rajtuk beke-
rülő esővíz, de egy felhősza-
kadás során elegendő lehet 
egy kiöntéshez. 

Kovács Péter Barna kitért 
a csatornakiegészítő prog-

ram további feladataira is. A 
„B” program keretében 
ugyanis olyan útépítési mun-
kálatok is kezdődnek majd, 
amelyekre elsősorban a csa-
tornahálózat megóvása érde-
kében kerül sor. A mélyebben 
fekvő telkeken házi átemelő-
ket kell beépíteni (lásd cik-
künket fenn), amelyek meg-
vásárlására a társulat pénz-
ügyi fedezete megvan.

A küldöttek egyhangúlag 
elfogadták az Érdi Csator-
namű Vízgazdálkodási Tár-
sulat 2014. évi beszámolóját 
és mérlegét, és jóváhagyták 
a 2015. évi pénzügyi tervet 
is. Megválasztották az ellen-
őrző bizottsági új tagjait is.

n BÁlint Edit 

Új járatok
A megbeszélésen ki-

emelt figyelmet szentel-
tek az M7-es le- és felhaj-
tójának átépítésének, il-
letve a Törökbálinti úton 
hamarosan megkezdődő 
munkálattoknak, hiszen 
emiatt változik több já-
rat útvonala és menet-
rendje. Kiderült az is, 
hogy a Volán hajlandó 
egy-egy buszjáratot in-
dítani reggel és délután 
az Érdligeti és a Bat-
thyány iskolákhoz, 
amennyiben a város en-
nek költségét, azaz évi 
öt-ötmillió forintot állja 
– erről a városvezetés, 
illetve a közgyűlés ké-
sőbb dönt majd.

Sajnos nem igaz, hogy a MÁV bármire kötelezhető lenne, amiért Érd megyei jogú város

A következő hetekben véglegesítik a kivitelezési munkálatok lépéseit

Őszre lezárulhat az átemelők beépítése

Ha már kész, kifizetik 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa saját erőből már kiépí-
tette a házi szennyvízátemelő berendezést, ennek tényét 
mielőbb jelezni kell. Ebben az esetben a kiépített rendszert 
az üzemeltetőnek át kell adni, ellátni az esetleg szükséges, 
még hiányzó berendezésekkel, egységesíteni a teljes üze-
meltetett rendszerhez. Az érintett berendezéseket az átvé-
telt követően, előre meghatározott értéken megváltják.

100 ezer forint támogatás 
Az önkormányzat vissza nem térítendő pénzügyi segítséget 
nyújt azon rászoruló lakosok számára, akik mindeddig anya-
gi nehézségeik miatt nem tudtak rácsatlakozni a város csa-
tornahálózatára. A házi rákötés tervezésére és kivitelezésére 
– a benyújtott terv alapján – legfeljebb 100 ezer forint, visz-
sza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe. A részle-
tekről a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál vagy a 
szociálpolitikai csoportnál kaphatnak felvilágosítást.   

Megtartotta éves küldöttgyűlését az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

Ötezren még nem kötöttek rá a csatornára 

Útépítési munkálatok kezdődtek a csatornahálózat megvédése ér-
dekében
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„Amikor lábunk szülőhazánk szent földjét érinti újból, akkor sokan közülünk 
visszatekintenek majd a vendégszerető magyar földre, amely oly szívesen 
vont magához és annyi éven át táplált bennünket. Megértjük akkor, hogy 
nem idegen föld volt az, hanem hű barátaink földje, akik nehéz és terhes 
órákban nem űztek el minket, hanem hozzájuk méltó nemes bátorsággal 
segítették legyőzni lelki és fizikai bujdosásunk legnehezebb időszakát.” 

Henryk Slawik sorai arra a 
nehéz történelmi időre utal-
nak, amikor a II. világháború 
kezdetén a németek, majd a 
szovjetek megtámadták Len-
gyelországot, és mintegy 
százezer ember kényszerült 
elhagyni hazáját. 

– Sosem feledjük Teleki Pál 
miniszterelnököt, a becsület 
megtestesítőjét. Sosem feled-
jük el, mit mondott: Ma-
gyarország erkölcsi 
okokból nem vehet részt 
a Lengyelország elleni 
fegyveres támadásban” 
– emlékezett vissza 
Janusz Krupski len-
gyel történész.  Nem-
csak ők, a hálával emlé-
kezők, hanem mi sem 
feledhetjük el elődeink 
helytállását, a jó meg-
nyilvánulását az akkori 

vészterhes, kemény időkben. 
A felejthetetlen emlékek meg-
állítanak bennünket, átgon-
dolásra késztetnek, helyet 
kérnek a szívben, összekap-
csolnak minket.

Egyesületünk a lengyel me-
nekülttáborok emlékhelyeit 
keresve már bejárta szinte az 
egész az országot. Most a Du-
nakanyarba tettünk látoga-

tást, folytatva a megemléke-
zést. 

Először Vácra érkeztünk: 
rövid sétánk során emlékez-
tünk Szent Hedvigre, a Duna-
kanyar védőszentjére, majd 
az Eötvös utcai óvoda falán 
levő emléktáblánál emlékez-
tünk a lengyel menekültekre. 
Ők elsősorban lengyel zsidó 
gyermekek voltak, akiknek itt 

óvodájuk, iskolájuk mű-
ködött. Megrázó azzal 
szembesülni, hogy gyer-
mekeket is érintettek a 
háború borzalmai, ők is 
szenvedtek menekülé-
sük során. Jó érzés 
azonban, hogy nálunk 
befogadásra, otthonra 
találtak, még ha csak 
átmenetileg is.

Innen Márianosztrá-
ra vezetett az utunk, 

ahol a pálos szerzetes atya 
bemutatta rendjüket és a 
templomot: Nagy Lajos kirá-
lyunk és Szent Hedvig lengyel 
királynő emlékére elmond-
tunk itt egy imát.

Vámosmikolán a volt határ-
őrlaktanya falán levő emlék-
táblánál emlékeztünk a me-
nekültekre, köztük Jan 
Stolarskira, Grzegorz 
Lubczyk volt magyarországi 
lengyel nagykövet apósára, 
akinek lánya ma is aktívan 
foglalkozik a magyar emlék-
helyek bemutatásával. Pár-
kányban a Sobieski-emlék-
műnél találkoztunk Dániel 
Erzsébettel, a Limes-Anavum  
Regionális Honismereti Tár-
sulás elnökével. Az ő szerve-
zetüknek köszönhető, hogy 
áll az emlékhely az 1683. évi 
párkányi csata hősei, kiemel-
ten Jan Sobieski tiszteletére. 
A szobor melletti emlékkövön 
Andrzej  Przewoznikra, a 
szobor felállítójára emlékez-
nek, aki a szmolenszki ka-
tasztrófában hunyt el. De a II. 
világháborús lengyel mene-
kültekért is szól a megemlé-
kezés – és mi is emlékeztünk 

az összes olyan lengyelre, 
akik összekötnek bennünket! 

A második napon megko-
szorúztuk az esztergomi Sobi-
eski-emlékművet is – majd a 
várba, a bazilikába vezető 
úton érintettük a Balassi-em-
léktáblát, illetve dr. Etter Jenő 
polgármester emléktábláját. 
Ő volt az, aki élete kockáztatá-
sával segítette 1941–1944 kö-
zött a lengyel menekülteket és 
zsidó üldözötteket. 

Ezt követően a dömösi 
templom oldalában levő em-
léktáblánál mondtunk el egy 

imát a lengyel menekültek és 
a befogadóik emlékére, majd 
a prépostsági altemplomban 
gondoltuk végig az Árpád-há-
zi királyok történetét. 

Leányfalun találkoztunk 
Adorján András alpolgár-
mesterrel és Bedő Szilvia 
könyvtárossal, helytörténész-
szel. Ők mutatták be nekünk a 
falut, ránk áldozva vasárnap 
délutánjukat. Felidézték a 
lengyel menekültek sorsát, és 
megmutatták emlékhelyüket 
a  Szent Anna-templomban.

Kirándulásunk során ala-
pos képet kaptunk a lengyel 
menekültek sorsáról a Duna-
kanyarban és az Ipoly men-
tén. A Duna bal, majd jobb 
partját végigjártuk, érintet-
tük az Ipolyt, így elmondhat-
juk, hogy a menekülttáborok-
ról is megemlékeztünk.

Fontos számunkra a meg-
emlékezés a lengyel és a ma-
gyar nép közös múltjáról, hi-
szen ez alapozza meg barát-
ságunkat. Mindennapjainkra 
is kihat, és a jövő felé is ez ál-
tal találunk utat.

n Baka GyörGyi – 
 Bazsóné MeGyes klára

Lengyel menekültek emlékhelyeit keresték fel az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület emlékező kirándulásán

A megemlékezés alapozza meg a lengyel–magyar barátságot 

Az egyesület tagjai már csaknem egész 
Magyarországot bejárták

Sobieski lovas szobra Pár-
kányban 

A Múzeumbarát köri programsorozat májusi 
találkozóján a Magyar Földrajzi Társaság három 
egykori főtitkáráról emlékeztek meg, és az első 
világháborús hadszíntér legújabb kutatási ered-
ményeiről is hallhattak a megjelentek. 

A nagy múltú Magyar Föld-
rajzi Társaságot mindig elkö-
telezett, kiváló tudósok vezet-
ték, akik a legnehezebb idők-
ben is törekedtek arra, hogy 
megőrizzék az egyik legrégeb-
bi magyar tudós társaság 
presztízsét, teret adva az új 
kutatásoknak, és felkeltve a 
tudományos munka eredmé-
nyei iránti érdeklődést. Az érdi 
Múzeumbarát köri program-
sorozat májusi rendezvényén 
egyszerre három, egykori fő-
titkárról is megemlékeztek a 
Magyar Földrajzi Múzeum-
ban. Dr. Mari László egyetemi 
docens, a társaság jelenlegi 
főtitkára dr. Nemerkényi Antal 
geográfusról, az ELTE Termé-
szetföldrajzi Tanszékének do-
censéről halálának 10. évfor-
dulóján beszélt. A főtitkárnak 

1999-ben sikerült újraindíta-
nia az értékes Földgömb című 
magazint is. Nemerkényi An-
tal kiváló tanár volt, aki olyan 
lelkesen magyarázott, hogy 
mindenkivel sikerült megsze-
rettetnie a földrajzot. Nemcsak 
a földrajztudományban, ha-
nem a művészettörténelemben 
és a nyelvi kultúrában is igen 
járatos volt, meglepően köny-
nyen tanult nyelveket. Bár ki-
váló előadó volt, másokat is 
szeretett meghallgatni, meg-
nyerő egyéniségével pedig 
mindenkit magával ragadott. 
Igazi diplomata volt – emléke-
zett a társaság jelenlegi főtit-
kára. 

Dr. Somogyi Sándor föld-
rajztudós, az ELTE címzetes 
docense idén márciusban, 90. 
életévében hunyt el. Bár a föld-

rajz volt a szakterüle-
te, de nemcsak a ter-
mészet, hanem a táj-
ban élő emberek is 
érdekelték. A régé-
szeti lelőhelyek mel-
lett a hidrológiai tár-
saságnak is dolgo-
zott. Nyolc évig volt a 
társaság főtitkára. 
Számos előadást tar-
tott a Magyar Föld-
rajzi Múzeumban is 
az Érdi Napokon 
szervezett tudomá-
nyos tanácskozáso-
kon, és nagy tudásá-
val, műveltségével, 
lényeglátásával min-
denki számára jó pél-
dával tudott előállni. 

Dr. Kubassek Já-
nos múzeumigazgató 
röviden megemléke-
zett még dr. Dénes 
Györgyről, aki alig há-
rom hete hunyt el, és 
aki tagja volt annak a 
magyar expedíciónak is, amely-
nek hosszú idő után először sike-
rült eljutni a távoli Kínába. 

A földrajtudósokról való 
megemlékezéseket követően 
dr. Stencinger Norbert törté-

nész az első világ-
háborús hadszín-
téri kutatások 
e r e d m é ny e i r ő l 
számolt be a múze-
umbaráti kör 
résztvevőinek. A 
történész két tár-
sával együtt csak-
nem egy évtizede 
folytat hadszíntéri 
kutatásokat a Do-
berdón és az Ison-
zó mentén, az első 
világháború nyo-
mában. Munkájuk 
azonban nemcsak 
levéltári búvárko-
dásokból áll, ha-
nem terepkutatá-
sokból is: a kuta-
tott helyszíneket 
személyesen is fel-
keresik. A dober-
dói hadszíntéren 
érdi fiatalok is 
harcoltak. A nagy 
háború, azaz az 

olasz hadüzenet 100. évfordu-
lója május 23-án volt. 

n Bálint edit

Nem tudhatjuk, milyen mély lehet az a fiók, 
amelyben hatvanhat évig pihenhet egy izgal-
mas kisregény kézirata. Elfelejtették vagy más 
oka volt annak, hogy több mint hat és fél évti-
zedig „némaságra” ítélték? Bíró András Pusztából 
kiáltó című, 1949-ben megírt kisregénye most, 
az ünnepi könyvhét alkalmából jelent meg, a 
Hungarovox Kiadó gondozásában. 

Korunknak a naponta vál-
tozó műszaki csodákhoz 
szokott gyermekei számára 
már az egy-két éves mobilte-
lefon is elavult, oly sebes, 
esetenként követhetetlen a 
technikai vívmányok fejlő-
dése. Nem csoda, ha a fiata-
lok első hallásra kétkedve 
fogadják a tényt, hogy léte-
zik olyan, ami úgy is időtál-
ló, sőt a frissesség erejével is 
képes hatni, ha történetesen 
66 évig szerényen megbújt 
egy fiók mélyében.

Különösen igaz ez egy ka-
maszodó kisfiú, majd hama-
rosan felnőtté váló fiatalem-
ber kalandokkal teli történe-

teire, amelyek a napokban 
jelentek meg könyv formájá-
ban. Bíró András Pusztából 
kiáltó című kisregényéről 
van szó, amelynek kéziratát 
épp három emberöltőnyi 
időn át tartotta fogva a csend 
fiókja: Ennek ellenére üze-
nete, mondanivalója mit sem 
vesztett aktualitásából. Még 
úgy sem, hogy a regény cse-
lekménye a múlt század első 
felébe viszi az olvasót. A ser-
dülő fiú érzelmei éppúgy 
századokat ível át, akárcsak 
a kalandra és élményre éhe-
ző olvasók kíváncsisága.

A könyvben a majorság 
életének több epizódja, a jel-

lemrajzokat kibontakoztató 
eseménysorban megelevene-
dő emlékek-élmények gaz-
dagsága, a stílus feszültsé-
ge, a történelmi kitekintés 
hitelessége főleg az egysze-
rű módban élő emberek 
szorgalmas hétköz-
napjainak gondjaiban, 
ritkábban örömeiben 
gyökeredzik – olvas-
suk a könyv recenzió-
jában. A monológját 
mesélő fiúcska tulaj-
donképpen kiutat ke-
res abból a cselédsors-
ból, amelybe beleszüle-
tett, s közben rácsodál-
kozik az őt körülvevő 
mikrovilágra, majd 
amiként bővülnek a ta-
pasztalatai, úgy próbál 
meg kitörni ebből a pa-
raszti környezetből. 
Mindeközben kalandok 
során vezet útja, ame-
lyekben ig yekszik 
helytállni, ahogy tud. 

A kisregényt 1949-
ben, alig 27 évesen írta 
a most 93 éves író, köl-

tő, publicista, akit még 
1946-ban Élő Beszéd cím-
mel megjelent első verses-
kötetéért Baumgarten-ösz-
töndíjjal jutalmaztak, majd 
1948-ban, a katolikus sajtó 

iránti elkötelezettsége és 
polgári származása miatt 
eltanácsoltak az egyetem-
ről és kizártak az írószövet-
ségből.

Nem csoda, hogy az egy 
évvel később született 
kisregénye a fiók mé-
lyén végezte.

„Azt mondták, nem 
jelenhet meg a könyv, 
mert egyetlen rossz 
szóval sem illettem 
benne a grófokat!” – 
így emlékezett vissza a 
hatvanhat évvel ezelőtt 
történtekre Bíró And-
rás. Szerencsére a til-
tás közben is, de főként 
1990-ben megtörtént 
rehabilitációját követő-
en több tucatnyi köny-
ve jelent meg, amelyek-
ben sohasem a politi-
kai vagy kulturális 
„izmusok” mellett vagy 
ellen foglalt állást, ha-
nem emberi sorsokat 
mutatott be és a jellem 
mélységeit kutatta.

n Bálint edit 

Az ünnepi könyvhétre jelent meg Bíró András Pusztából kiáltó című könyve

Hatvanhat éves kézirat a fiók mélyéről

A városunkban élő íróval a 86. ünnepi könyv-
héten, június 4-én és 5-én a Vörösmarty téren 
személyesen is találkozhatnak az olvasók

Tudósok, akik sokat tettek a magyar földrajzi társaságért

Új hírek érkeztek a doberdói hadszíntérről 

Dr. Kubassek János múzeumigazgató is méltatta a há-
rom geográfus kiemelkedő munkásságát

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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. június 5-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Co
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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 23

63
57

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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59
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68
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Május 31-én, vasárnap a gyerekeké lesz az érdi fő-
tér és a Magyar Földrajzi Múzeum kertje, hiszen a 
hagyományokhoz híven idén is a város szívében 
rendezi meg az érdi gyereknapot az önkormány-
zat és a közreműködő szervezetek. 

Ahogy azt már megszok-
hattuk, ingyen palacsintá-
val, ásványvízzel és légvár-
ral, valamint sok-sok vidám 
kulturális, zenés és kézmű-
ves programmal várják a 

gyerekeket a szervezők reg-
gel tíz és délután négy óra 
között. A főtérre idén is jön 
tűzoltó- és rendőrautó, lesz 
arcfestés, sport- és tánc-
együttesek bemutatója, és – 

most először – bohócshow is 
szórakoztatja gyerekeket. A 
múzeumkertben az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesü-
lete várja a kicsiket és nagyo-
kat ügyességi játékokkal, ví-
vásbemutatóval, kézműves-
kedéssel, és – a múzeum jóvol-
tából – filmvetítéssel, vetélke-
dővel.  A táncos lábú, énekelni 
szerető gyerekeket a Tranzit 
zenekar, az Ága-Boga zene-
kar és a Naprózsafa tánc-
együttes szórakoztatja majd.

Mit tehet az ember, ha érdekli a világ, a körülötte 
történő események, az érdekes és tehetséges 
emberek, ha szeretne fejlődni és lépést tartani a 
hely forgatagával, ahol éli mindennapjait? 

Ilyenkor keresgél: hol csipe-
getheti fel az információkat, 
amikből válaszokat kap, vagy 
a gondolatai tovább szárnyal-
hatnak? Az Érd FM 101.3-on 
minden hétvégén este 6 és 8 
óra között jönnek a válaszok 
és az információk, mert a 
HeuRéka műsorban minden 
olyan téma helyet kap, ami kö-
rülvesz, ami érdekel, ami hoz-
zátesz az életünkhöz és nem 

utolsósorban városunkhoz, 
Érdhez is kapcsolódik valaho-
gyan. Szót ejtünk egészség-
ről, sportolásról, helyi progra-
mokról, divatos életmód-
irányzatokról, foglalkozunk a 
környezetünkkel és annak 
védelmével, különféle hobbik 
után járunk, néha gazdasági 
kérdéseket is átbeszélünk, és 
a kultúrának is teret adunk. 
De a lélekápolásra is figye-

lünk, és gondolatainkat is jó 
irányba terelgetjük. A tehet-
ségekre is felfigyelünk, mert a 
célunk, hogy minél többen 
megismerjék a térség értékeit 
– minden téren. Mert nemcsak 
a világ és az ország színes és 
sokrétű, hanem Érd környéke 
is. A műsor vendégei a témák 
helyi képviselői, szakértői.
Várja Önöket a HeuRéka és a 
szerkesztő-műsorvezető, 
Ölvedi Réka! Ne keressék to-
vább, már megtalálták…

43 évesen, 1953. május 16-án hunyt el Jean-
Baptiste Reinhardt (cigány nevén Django) belga-
francia-roma származású dzsesszmuzsikus, az 
európai dzsessz műfajteremtő újítója.

1910. január 23-án szüle-
tett Belgiumban, egy ván-
dorcigány családban. Isko-
lába sohasem járt, ám kisko-
rától tanult hegedülni és gi-
tározni. Párizsi bárokban és 
kávéházakban játszott, 
ahol tehetségét korán fel-
fedezték, egyre ismertebb 
lett mind a közönség, mind 
a mánus zenészek köré-
ben.

1928-ban baleset érte, 
ami meghatározta későbbi 
egyedülálló stílusát. Lakó-
kocsija kigyulladt, ő is 
megégett, s ezután gitáro-
záskor csak a nagy- és kö-
zépső ujját használhatta 
igazán, a többit csak akkor-

dozásra. Kritikusai szerint 
ez javára vált játékának, 
amelyre a fölösleges díszíté-
sek kerülése, a dallamveze-
tés tisztasága volt jellemző.

Pályafutásában az 1934-
es év bizonyult mérföldkő-

nek: ekkor ismerkedett meg 
Stéphane Grappellivel, aki-
vel megalakították a híres 
Quintette du Hot Club de 
France-t. Számos kompozí-
ciójuk a jazz-standardok 
közé számít. Gyakorlatilag 
új műfajt teremtettek, ami 
szinti szv ing, mánus 
dzsessz, illetve nevük után 
„Hot Club-style” néven vált 
ismertté.

Django zenéje ma is élő és 
izgalmas, nemzedékekre hat 
a felfedezés erejével. Ő ihlet-
te Woody Allent A világ má-
sodik legjobb gitárosa című 
film elkészítésére, emlékére 
Samois-sur-Seine-ben min-
den évben dzsesszfesztivált 
szerveznek.

Swing de Paris című gyűj-
teményében 5 CD van, és 
igazi csemege a műfaj ked-
velői számára. Keressék a 

Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár Zenei Könyvtárában!

Ma délelőtt a Bem téren jártam. „Itt a túlol-
dalon tölgyfák álltak és volt egy futballpálya 
is.” A Bem téri gyalogátkelőnél álltunk, a zöld 
jelzésre várva, amikor feleségem megjegyzése 
váratlanul elhangzott.

Elég furcsa érzés évek 
múlva visszatérni oda, ahol 
egy emberöltővel azelőtt dol-
goztam, naponta megfordul-
tam. 

Évekig a parkvárosi fiók-
könyvtár könyvtárosaként 
félállásban a közösségi ház 
feladatait is elláttam. A 
„nyolcas iskolából” (ma a 
Teleki) rendkívüli iroda-
lom- és történelemórákra 
jártak át a könyvtárba osz-
tályok és volt olyan nyár, 
amikor tucatnál több klub 
és szakkör működött, a pin-
cétől az udvarig. 

Nem tudom, a „déja vu”, a 
„már láttam” érzést, az „ez 
már megtörtént velem egy-
szer” paramnézis jelenséget 
mi váltotta ki nálam ma dél-
előtt. Talán az a hír, hogy 
lakossági fórumot, illetve 
tervismertetést tartanak a 
Polgárok házában a környé-
ket átalakító hatalmas épít-

kezésekről. Talán az a la-
kossági fórum, amelyet az 
egykori pártházban tartot-
tak a tervezők, amikor – ki 
tudja, hányadszor – újra-
éledt az érdi alközpontok 
ideája. Ennek most már 
nyolc éve. A rendszerválto-
záskor a korábbi pártlap 
utódjaként, huszonöt éve in-
dult az Érdi Újság. Új hang is 
jelentkezett egy ideig, az 
Érdi Polgár, majd idővel a 
függetlennek tekinthető Érdi 
Tükör folyóirat. Kezdettől 
ott jelentek meg az írásaim, 
riportjaim. Szívesebben ne-
vezném a lapot civilnek, mi-
vel akkor a mindenkori (fő-
leg a helyi) hatalom kritikája 
volt a szerkesztő alapállása. 
Azóta mindkét fogalom tar-
talma megváltozott: a füg-
getlen szinte teljesen elvesz-
tette azt, amit jelentett: ma 
kripto-pártkatona  az értel-
me; a civil-lét is korlátozot-

tan lehetséges, mivel a ná-
lunk kialakult többségi de-
mokráciában a parlament-
ben és az egyéb választott 
testületekben is a többségbe 
került párt(ok) kormányoz-
nak. 

A magam részéről úgy va-
gyok civil, hogy igyekszem a 
lehetőség szerint tájékozód-
ni és azután a kisebb rosszat 
választani. A Tükör megszű-
nése után az ugyancsak 
nemkommunista szemléletű 
Érdi Lap örökölte a feljegy-
zéseimet. Ha nem tetszett, 
amit szóvá tettem vagy kriti-
záltam, hát egy ideig ki-
hagytak. De ott legalább el-
fogadták az írásaimat, míg a 
„hivatalos” Újságnál azzal 
utasították el, hogy „a pol-
gármesterrel meg kell be-
szélni, hogy a riport megje-
lenhet-e”. („Ötletroham a 
Bem téren” volt a címe. Érde-
kes tanulmány lenne az ak-
kor trendi tervezői megköze-
lítés és a végül megvalósuló 
elképzelés összevetése.) 
Persze, azután más lett a 
polgármester – és a szer-
kesztő is.

Parkváros szíve a Bem 
tér. Érd városának egyik, 

ma – még – méltatlan alköz-
pontja. Pedig valamikor, így 
vagy úgy, a körülmények 
változását követve, mindig 
az itteni település(rész) köz-
pontja volt ez a hely, a két 
fontos út kereszteződésé-
nél. Régi térképek tanúsága 
szerint, amikor a környéken 
még legelők és erdők voltak, 
már akkor is voltak itt épü-
letek: az Ilka major. A kör-
nyék Károlyi gróf birtoka 
volt. A múlt század közepe 
táján a bankár birkate-
nyésztés helyett telekspe-
kulációba kezdett. Ezt ma 
ingatlanfejlesztésnek ne-
vezzük. A bankárok és ügy-
védek panama-parcellázá-
sának házhelyei a kataszte-
ri térképeken hamar bekerí-
tették a majort. Idővel a 
dimbes-dombos vidék kez-
det t  benépesed n i  a 
Weekend-telepekkel, nyári 
lakokkal, nyaralókkal, és 
követte a megváltozó igé-
nyeket az útkereszteződés 
környéke is. A kiürített bir-
kaakol épületét másra hasz-
nálták. Ma a posta, a rend-
őrség, az iskola helyiségei 
vannak benne, az Érd felé 
néző véghomlokzatát a ká-

polna templomtornya ékesí-
ti. A két háború között volt 
itt csendőrség is. 

Tulajdonképpen ebben, a 
nagyközségből a megyei jo-
gúvá puffasztott városban 
sehol nincs és nem volt olyan 
egyértelműen együtt egy te-
lepülésközpont minden 
funkciója, mint itt. Az itáliai 
reneszánsz városokban a 
(világi és egyházi) hatalom 
és a közélet épületei alkot-
ták a város központját: a vá-
rosháza, a templom és a 
piac. Magyar vidéki viszony-
latban hasonló a helyzet, 
hogy a közelebbi múltat idéz-
zem: tanácsháza, templom, 
kocsma. 

Ma már egy megyei jogú 
város alközpontjának merő-
ben más és sokkal nagyobb 
igényei vannak. A sokszoro-
sára növekedett lakosság 
igényei és szükségletei mel-
lett a legnagyobb változás a 
közlekedés területén van. 
Remélhetőleg valamennyit 
enyhítenek a vasútvonalak-
kal és autópályákkal brutá-
lisan szétszabdalt város 
közlekedési és ellátási gond-
jain a kezdődő építkezések.

 n Votin József

Egy gyereknap két helyszínen

Rádió

Ha eddig keresgélt: HeuRéka! 

Zene

Django Reinhardt: Swing de Paris Uborkaszezon, hétköznap 
reggel 9 óra. Az érdi művelő-
dési központban még sincs 
csend. Gyerekek gyülekez-
nek, azután az egyik terem 
foteljeibe fészkelik be magu-
kat, kezdődik a program. 
Gergelits László, a művelődé-
si központ természettudomá-
nyi klubjának vezetője fel-
skiccel a táblára, hogyan is 
kell berendezni a terráriu-
mot. Közben magyaráz: sok-
féle állatot lehet tartani ott-
hon – neki például van csigá-
ja, hala, teknősbékája is –, 
csak az a gond, hogy vigyáz-
ni kell, nehogy a védett mo-
csári teknős vagy éti csiga 
legyen a zsákmány. Hiszen 
hazánkban őshonos, de ve-
szélyeztetett állatok eszmei 
értéke nem csekély: a teknő-
sé 500 forint, de egy földiku-
tya már 50 ezerbe kerül. 

Tapír nem volt
Hogy mi az a földikutya? 

Nem kutya, életmódját, 

alakját tekintve inkább a 
vakondokra hasonlít, csak 
nagyobb a túrása, és főleg 
növényt eszik, míg a vakon-
dok rovarokat. Persze akad 
kibúvó: az óriáskígyó pél-
dául Magyarországon nem 
védett állat. Jó fél évig kop-
lal, a táplálékául szolgáló 
állatot nem méreggel ejti el, 
összeroppantja ... A gyere-
kek csodálkoznak

Domján Melinda, a rózsa-
kerti általános iskola hato-
dikosa: – Azért jelentkez-
tem táborba, hogy ne unat-
kozzam. Szeretem az álla-
tokat. Tegnap voltunk a 
veszprémi állatkertben, ér-
dekesek voltak a hüllők, lát-
tam egy kis tarajos sült is. 
Csak tapír nem volt, pedig 
az olyan jópofa állat.

Virág János idén járta ki 
a második osztályt: – Van 
otthon mindenféle állatunk, 
kacsa, nyúl, galamb, két ló. 
Jó a táborban. A Balatonon 
fogtam egy siklót, de elen-
gedtem, mert féltem, hogy a 

kezemre tekeredik. Az ál-
latkertben meg egy majom 
dobált kenyérrel...

Csepregi Mónika negye-
dikes lesz ősztől, az érdi 2. 
számú iskolában: – Olyas-
miről is hallottam itt, ami-
ről az iskolában még nem. 
Például azt, hogy a teknős-
béka szeret halat és gilisz-
tát enni. Messziről már lát-
tam teknőst, itt meg is fog-
hattam. Egy kicsit azért 
tartottam tőle.

Zolcer Zoltán, a 4. számú 
általános iskola hatodiko-
sa: – Nálunk nincs biológia-
szakkör az iskolában. Ott-
hon – a lakótelepi házban – 
nincsen állatom, nem is le-
hetne. Leginkább a lovak 
tetszenek, de minden élő-
lény érdekel. Ötösöm van 
élővilágból. És szeretném, 
ha majd lehetne lovam… 

Közel a természet
Milyen is a tábor? Meg-

tudhatjuk Nyitrai Attilától, 

a Húsipari Hizlaló Vállalat 
munkaügyi előadójától.

– Nevét tekintve biológi-
ai-környezetvédelmi olva-
sótábor ez, de a személyes 
tapasztalatszerzés itt fon-
tosabb, mint az olvasás. A 
városiasodó települése-
ken, a városokban is egyre 
távolabb kerülnek az em-
berek, a gyerekek a termé-
szettől. Az iskolában 
ugyan megtanulhatják az 
elméletet, de ez aligha je-
lent élményt a számukra. 
Nekem pedig ez a hobbim. 
Állattenyésztő mezőgaz-
dászként végeztem techni-
kumot Keszthelyen, a 
munkám mellett biológiai 
szakkört vezetek az érdi 3. 
számú iskolában. A sza-
badságomat töltöm a tá-
borban…

– Megéri?
– A gyerekek zöme itt szo-

rosabb kapcsolatba kerül-
het az élő környezettel. Lát-
ja, hallja, tapintja az állato-
kat, megfigyelheti a visel-
kedésüket, megtanulja azt 
is – ha az iskolában nem 
értette meg, amit sok felnőtt 
sem tud –, mi a különbség a 
tölgy és a bükk, avagy a ko-

mondor, a kuvasz és a puli 
között.

– Hogyan telnek a napok?
– Bejáró tábor lévén a 

g yerekek otthon alsza-
nak. A programot igye-
keztünk minél változato-
sabbra formálni. Diaké-
pekről ismerhették fel a 
háziállatokat és a leggya-
koribb növényeket, a gyo-
mokat is, amelyeket úton, 
útfélen láthatnak. Elsétál-
tunk az ófalui szigetre, 
rovarokat, növényeket 
g yűjtögettünk, határoz-
tunk. Voltunk kirándulni 
Veszprémben. Az ottani 
állatkert arról nevezetes, 
hogy természetes környe-
zetükben láthatók az élő-
lények. Azután fürödtünk 
a Balatonban, hínárt 
szedtek a gyerekek, siklót 
fogtak. Ma béka–hüllő na-
punk van. Holnap beszé-
lek a gyerekeknek a ku-
tyatartásról. Tervezünk 
madarásznapot, a záró-
napra pedig rajzversenyt 
és búcsútábortüzet, ahová 
a szülőket is meghívjuk.

(Pest Megyei Hírlap,
1982. július 25.)

Urbán László: Sajtótükör

Az óriáskígyó nem mérges

„Itt hatalmas tölgyfák álltak…”
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JÚNIUS 1., HÉTFŐ
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Jazzland ism.7. rész
20.00  Érd–Vecsés 

Labdarúgó-mérkőzés
21.40  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
22.10  Monda és valóság határán 8. rész

JÚNIUS 2., KEDD
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép 

  Kulturális magazin
20.00  Vámos Miklós műsora 7. rész
20.55  A kenguru 

  színes, magyar játékfilm
22.30  Híradó ism.
22.45  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
23.00  Monda és valóság határán 8. rész
23.30  Tea két személyre 8. rész

JÚNIUS 3., SZERDA
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Mozgás Sportmagazin
20.00  KalandoZoo 8. rész

20.25  Párbeszéd ism. 
Beszélgetés aktuális témákról

20.40  Jazzland 7. rész
21.10  Mozgás Sportmagazin
21.40  Monda és valóság határán 8. rész

JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Fogadóóra 

Kérdezzen a polgármestertől!
20.00  Tea két személyre 9. rész
20.30  Monda és valóság határán 8. rész
21.00  Párbeszéd ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.15  A kenguru 

  színes, magyar játékfilm
22.50  Mozgás ism. Sportmagazin

JÚNIUS 5., PÉNTEK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

Beszélgetés aktuális témákról
19.30  Tea két személyre 9. rész
20.00  Jazzland 8. rész
20.30  A kőszívű ember fiai 2. rész 

  színes, magyar filmdráma
21.40  Híradó ism. 

Beszélgetés aktuális témákról
21.55  Párbeszéd ism. 

  Beszélgetés aktuális témákról 

22.10  Mozgás Sportmagazin

JÚNIUS 6., SZOMBAT
19.00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19.30  Polgár-társ 

Vallási, nemzetiségi, civil 
társadalmi magazin

20.00  Monda és valóság határán 8. rész
20.30  Életem Afrika 17/4. rész 

Ismeretterjesztő sorozat
21.00  Érdi Panoráma ism. 

A heti események összefoglalója
21.30  A kőszívű ember fiai 2. rész 

  színes, magyar filmdráma

JÚNIUS 7., VASÁRNAP
19.00  Tea két személyre 9. rész ism.
19.30  Benyovszky Móric és a 

malgasok földje színes magyar 
ismeretterjesztő filmsorozat, 1996

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

20.30  Monda és valóság határán 
9. rész ism.

21.00  Vámos Miklós műsora 8. rész
21.55  Kiválasztás – avagy az érzékek 

láthatatlan birodalma magyar 
film, 2003. R: Dénes Gábor

22.25  Érdi Panoráma ism. 
A heti események összefoglalója

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.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
2015. június 1-jétől 7-ig

KIÁLLÍTÁS

Előtéri kiállítótér

SÓSKÚTI ANDREETTI 

KÁROLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI 

ISKOLA KIÁLLÍTÁSA

Művészeti vezető: Szekér Gizi 

fazekas

A tárlat megtekinthető június 30-ig.

Előtéri fotógaléria

NÉgY ÉVSZAK 

Körmendy Zizi 

fotókiállítása

A tárlat megtekinthető június 15-ig.

2030 Érd, Budai út 4.
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

KIÁLLÍTÁS
Az Alkotó Olvasó kiállítás-
sorozat keretében Kiss 
GyönGyi ZsuZsanna festményei
Május 20–június 10.

gyermekkönyvtár
KÖNYVBARÁTOK 
TALÁLKOZÓJA
A rendezvényen való részvétel 
meghívóhoz kötött.
Június 4., csütörtök 15 óra

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  
könyvtárunkban!

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

HELY- ÉS 
SPORTTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft
Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 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.

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!

Felnőttkönyvtár
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Vendégünk Grecsó KrisZtián 
József Attila-díjas író
Június 4., csütörtök, 18 óra

2015.  MÁJUS 31. VASÁRNAP

•  A RENDEZVÉNY IDEJE: 10 -16 ÓRÁIG

GYERMEKNAP 2015
ÉRDI

A színes programok között lesz bohóc show, óriás légvár,
a Tranzit Együttes gyermekkoncertje, bemutatók, arcfestés,

vattacukor, ügyességi vetélkedők, jégkása, állatsimogató,
lángoskuckó, mobil játszóház, kézműves foglalkozások,

gyermek póni, fellépők, palacsinta kínálás, büfé, lufi

Szervezők és partnerek:

Nyugdíjas 
Tagozat

Grafikai  
partnerünk:

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

• A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: 
A VÁROSI FŐTÉR ÉS A FÖLDRAJZI MÚZEUM KERTJE

2015. 05. 31.  Vasárnap  10.00 – 16.00

Műsorvezető:  Tóth Réka,

a  II.  Érd  Szépe Választás  I.  Udvarhölgye

10 . 00: Polgármesteri köszöntő (10’)

Beszédet mond:  T. Mészáros  András,  Érd  MJV  Polgármestere

10 . 15: Lukin  László  Fúvószenekar  gyermekműsora  (20’)

10 . 40: Capoeira  bemutató  (20’)

11 . 05: Frutti  TSE  táncbemutatója  (10’)

11 . 20: BonTon  TáncSport  Egyesület  bemutatója  (10’)

11 . 35: Tigers  SE  táncbemutatója  (10’)

11 . 50: Érdi  TáncSport  Egyesület  bemutatója  (10’)

12 . 05: Masters  SE  táncbemutatója  (10’) 

12 . 20: Kristály  Duó bohóc  showja  (50’)

13 . 15: Eb-Dorado  Kutyakiképző  SE  és

a  Mancs  a  Kézben  Mentőkutyás  Egyesület

bemutatója  (30’)

13 . 50 Érdi  Torna  Club  bemutatója  (10’)

14 . 05: JP  Dance  Company  táncshowja  (10’)

14 . 20: Hip-Hop  Tánc  Akadémia  bemutatója  (10’)

14 . 35: Azúr  Kutyaiskola  bemutatója  (30’)

15 . 10:    TranziT  Zenekar  gyermekdalokból  összeállított  

zárókoncertje

M Ű S O RG Y E R M E K N A P I
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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. 

Felhívás a zaj- és rezgés-
védelem helyi szabályozásáról

a nyári időszakban fokozott problémát jelent az ingatlanok 
karbantartása és az ebből fakadó zajos tevékenységek (kert-
építési és ingatlan-fenntartási munkák, pl.: fűnyírás, gallyazás, 
barkácsolás stb.), amelyek a szomszédok nyugalmát nagyban 
zavarhatják.

a fenti probléma elkerülése érdekében tájékoztatom a la-
kosságot, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a zaj- 
és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. 
(X. 16.) számú önkormányzati rendeletében az ilyen jelle-
gű tevékenységeket az alábbiak szerint szabályozza.

„…Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő te-
vékenységek végzése során működő zajforrásokra vo-
natkozó rendelkezések 

5. § (1) Ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert- és 
ingatlan fenntar tási tevékenységet hétköznapokon 8–19 óra, 
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon 9–12 óra között 
lehet végezni. ezen kívüli időszakban ilyen tevékenység vég-
zése az azonnali veszély vagy baleset-elhárítási munkavégzés 
esetét kivéve tilos.”

a fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapve-
tő szabályairól, valamint ezek meg szeg é sének jog követ kez-
mény eiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rende-
let alapján természetes személy esetén 100.000,- Ft-ig, jogi 
személy esetén 500.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat – 
mindannyiunk békés együttélése érdekében – tartsák be.

Tisztelettel: 
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  

jegyző

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról 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 
megbízással járó lényeges feladatok:
klasszikus zongora korrepetitorként hangsze-
res tanulók zongorakíséretének ellátása, a 
különböző telephelyeken és iskolaközpont-
ban.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, klasszikus zongora/
korrepetíció szakirány, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget iga-
zoló 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 
információt Stiblo anna nyújt, a 06-23-365-641, 
06-20-3883-086-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Érdi tankerü let címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 
33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KlIK/123/279-3/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: klasszikus hangszeres zongora 
korrepetitor. 
elektronikus úton Stiblo anna részére a 
zenesuli.erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázat megismerése után személyes talál-
kozás, majd e-mailes, telefonos vagy postai 
úton való értesítés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 
július 10. 
A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje: 
a helyben szokásos módon.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: 
a foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban 
további információt a www.erdizeneiskola.hu 
honlapon szerezhet.  

A legtöbb, egy nyelvvel
nevelkedett felnőtt –
talán, mert magából indul
ki – messze alábecsüli a
gyermeke nyelvtanulási
képességét. Ennek ellent
mondaza tény, hogyavilág
mintegy háromnegyede
gond nélkül többnyelvű,
tehát lényegében az egy
nyelvű országok vannak
kisebbségben. A legtöbb
embernek meggyőződése,
hogy egyszerre két vagy
három nyelv elsajátítása túl
nehéz feladat a gyereknek,
de ne becsüljük alá cse
metéink képességét, hiszen
a megfelelő módszerrel
oktatva mindez gyerekjáték! A
módszert Helen Doron angol
nyelvész, pedagógus fejlesz
tette ki, és ma már a világ 35,
köztük 22 európai országban,
több mint kétmillió kisgyer
mek vesz részt a Helen Doron
English nyelvi fejlesztési pro
gramokon, amelyek az any
anyelv tanulásának alapelvén
működnek. Mivel kisgyerme

kkorban az anyanyelv elsa
játítása még nem zárult le, a
gyermek mindazt a könnyed
séget és természetességet,
amivel anyanyelvét elsajátítja,
átviszi az idegen nyelvre is.
A Helen Doron angol kulcsa
az anyanyelvihez hasonló
nyelvtanulás: úgy tanulni an
golul, mintha az anyanyelvün
ket sajátítanánk el: hallás után,

játék közben, szódolgozat
és számonkérés nélkül.
Fontos tehát az anyanyelvi
környezet és az egymás
ra épülő tananyag, amely
minden korosztályt lefed.
Az oktatók pedig hatalmas
szakmai háttérre támaszko
dhatnak. Az órákon elsőd
leges a pozitív megerősítés
és a motiváló, inspiráló
nyelvi környezet. Rengeteg
a játék, a látványos szem
léltető eszköz, valamint a
mozgás és móka. Fontos
kiemelni, hogy mindenféle
korosztály – a baba angoltól
kezdődően a kamaszkoron
át a felnőtt (19 éves) korig

részt vehetnek az oktatás
ban, akár évenként felépített
tananyaggal. A Helen Doron
English legújabb programja a
Teen English, amely a 12–19
éves korosztályt szólítjameg.
Anyelviskolaérdi elérhetőségei:
cím:Ürmösu. 30.
email: erddiosd@helendoron.hu
Telefon: 06304274027.

(X)

JÁTÉK – ÉLMÉNY – NYELVTUDÁS

A legfontosabb, hogy ne becsüljük alá
gyermekeink képességeit!

Információ a 0630/427-4027-es számon vagy
az erddiosd@helendoron.com e-mail címen!
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ANGOLNYELVI TÁBOROK ÉRDEN
KicsiKneK és nagyoKnaK

Helyszín: érd, Helen Doron nyyelviskola ((Ürmös u. 30.))

Program: témahetek, rengeteg angol
beszédgyakorlás korosztályokra sszabott
tevékenységgel, játékkal, kézműveeskedés,
napi 2 irányított angolóra, lovagláás,
ssookk-ssookk mmeegglleeppeettééss pprroogram :-)

A tinédzsereknek: rengeteg beszédgyakorlás
izgalmmas témák kööréé éépíítve, sziituááciióós gyakkorllatokk,
a nyelvvtan útvesztőiből való kijutás hatékony felada-
tokkal,, filmnézés, kirándulás, zenehallgatás, mai
dalszöövegek értelmezése, mindez angolul.

MÉG szABAD TuRNusOK:
Jún. 29–júl. 3.: Kisiskolás hét • Júl. 20–24.:Óvodás hét
Aug. 3–7.: 6–8 évesek•Aug. 10–14.: Tinédzser hét

Let’s
have fun!

TEEN
SUMMER
fun!

A Vodafone eltörli a roaming díjakat
– úgymobilozhatunk az EU-ban, mint itthon
Az elmúlt hetekben a Vodafone Magyarország forradalmi változásokat je-
lentett be a külföldi mobilhasználatban. Az első lépésben április elsejével
bevezettük az új Red EU csomagokat, amelyekkel magán és üzleti ügyfeleink
is pontosan ugyanúgy használhatjákmobiljukat az unió és többmás európai
ország területén, mintha itthon lennének, majd május elseje óta hasonlóan
kedvezőmegoldást kínálunk a feltöltőkártyát használó ügyfeleinknek is.

Az április elsejével átalakított, de vál-
tozatlanul 9990 Ft-tól elérhető új Red
EU csomagok belföldön a normál díjas
számok irányába korlátlan hívást és
üzenetküldést, valamint jelentős adat-
forgalmat kínálnak mind a lakossági,
mind pedig az üzleti ügyfeleknek. Az új
Red szolgáltatási csomagokkal a Voda-
fone Magyarország előfizetői egyedül-
álló módon Európa-szerte ugyanúgy
tudják használni új lakossági és üzleti
Red EU csomagjaikat hívások kezde-
ményezéséhez és adatkeretük felhasz-
nálásához, mintha otthon lennének
– minden pluszköltség nélkül.

A Vodafone Magyarország a feltöl-
tőkártyát használók számára május
elsejével vezette be a díjmentes „Eu-
rópa hazai áron” opciót, amellyel az
előre fizető ügyfelek is a hazai perc- és
SMS-díjakkal telefonálhatnak vagy
küldhetnek haza üzenetet az EU-tag-
államokból, valamint Izlandról, Liech-
tensteinből, Norvégiából, Svájcból és
Törökországból. Ugyanezekben az
országokban használható az „Európa
adat napijegy”, amellyel feltöltőkár-
tyával rendelkezők napi 100 MB adat-
forgalmi keretet kapnak napi 990 Ft-ért.
A Vodafone Magyarország hazai mobil

szélessávú lefedettsége – amely jelen-
leg a lakosság 98,4 %-a számára teszi
elérhetővé a nagy sebességű mobilin-
ternet-szolgáltatások elérését – mesz-
sze a legmagasabb Magyarországon,
emellett az elmúlt években a Vodafone
több olyan újdonságot is bevezetett,
amely rendkívül előnyös az ügyfelek
számára. A Vodafone Red csomagjai
hozták el Magyarországon a korlátlan
hazai beszélgetés és üzenetküldés le-
hetőségét, a Vodafone Asszisztensek
villámgyors ügyintézést kínálnak, a
nemrégiben bevezetett ésmájus végé-
igminden Red ügyfél által különdíj nél-
kül kipróbálható Red Mozi pedig hatal-
mas film- és sorozatkínálatával hódít.
A Mobil Palota Kft., a Vodafone Partne-
re Érden, két helyszínen is várja ügy-
feleit. Örömömre szolgál, hogy május
29-étől már az Érdi Tesco Áruházban
található üzletünkben is megújult üz-
lettérrel, kellemes környezetben várják
tanácsadóink az új és meglévő ügyfe-
leinket. A Gránit Üzletházban található
üzletünk továbbra is a tőle megszo-
kott, magas színvonalú és gyors kiszol-
gálás érdekében bővített létszámmal
várja az oda látogatókat. Ha júniusban
bármely érdi üzletünkben bemondja a
„Viszlát EU roaming díjak, hello meg-
újult Vodafone üzlet” szlogent, akkor
kedvezményes áron vásárolhat mobil-
telefonjához tartozékot – tette hozzá
Benedek Ferenc, a Mobil Palota Kft. ke-
reskedelmi vezetője. (X)

Üzletek címe:
Érd Tesco, Budafoki út 2–4.
Érd, Gránit üzletház, Budai út 28.
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A  PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pá lyá z At o t  h I r d e t
óvodai dajka

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030. Érd, Riminyáki út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
Gondozási és takarítási feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, óvodai dajka,
• Óvodai dajka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-

vőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Német nyelvtudás 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló 
okiratok,

Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul,
Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi 
kiskönyv.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 3. nap-
jától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Vargáné Magyar Erika nyújt 20/511-5057-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a pumukliovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:
• www.erd.hu
• kozigallas.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. május

A PUMUKLI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pá lyá z At o t  h I r d e t
német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2030. Érd, Riminyáki út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok:
német nemzetiségi óvodapedagógusi feladatok ellá-
tása vegyes életkorú csoportban
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus/Német nemzetiségi 
óvoda pedagógus,
• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelv-
vizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
• Empátia, tolerancia, gyermekközpontúság, kiváló 
kommunikációs készség, csapatszellem.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, isko-
lai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumen-

tumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló postai 
feladóvevény, egészségügyi könyv,
• arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 3. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Vargáné Magyar Erika nyújt 20/511-5057-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a pumukliovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.erd.hu
• kozigallas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2015. május

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

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

lumabt@t-online.hu

Roma 
ügyfélfogadás

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Rafael 

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

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

Új címünk: 2030 Érd, Felső u. 1.
megváltozott telefonszámunk:  

06-23-520-117

Kedves Olvasóink!
Az Érdi Újság szerkesztősége 

2015. április 1-jétől új helyen,  

megújult környezetben várja  

jelenlegi és leendő partnereit.

Érdi  Újság

F e l h Í V á S
Nyugdíjasok Ki Mit Tud Találkozójára

A Szepes Gyula Művelődési Központ az Érden élő 
nyugdíjasok számára Ki Mit Tud Találkozót hirdet.

A Ki Mit tud célja a hagyo-
mányőrzés, a kulturális és 
közösségi kapcsolatok ápo-
lása a nyugdíjas korosztály 
tagjai között.
Várjuk mindazokat a nyugdí-
jasokat és nyugdíjasklubok 
tagjait, akik egyénileg vagy 
közösségben szívesen mon-
danak verset, énekelnek 
vagy táncolnak, esetleg egy 
rövidebb színdarabot is be-
mutatnának.
A találkozó helyszíne: Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont (Érd, Alsó u. 9.)
Időpontja: 2015. június 26., 
péntek 14 óra
Jelentkezni a jelentkezési lap 

leadásával személyesen, 
postai úton vagy e-mailben 
lehet 2015. június 19-ig.
Az alábbi kategóriákban 
várjuk a jelentkezéseket:
1.  Ének (népdal, magyar 

nóta, operett stb.)
2.  Szóló hangszer, hangszer-

együttes
3. Vers- és prózamondás
4. Színjátszás
5. tánc
6. Népdalkör, kórus
8. egyéb színpadi produkció
Információ és bővebb fel-
világosítás kérhető:
Száraz Istvánné Viktória
tel: 06-23-365-490/112
e-mail: viki@szepesmk.hu

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– július 31-ig intenzív, heti
5 alkalmas úszásoktatásra várjuk gyer-
mekeik 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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Európai Regionális

Fejlesztési Alap

2015.04.29.
MEDI-RADIOPHARMA Egészségügyi Szervező,
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A „KoMpLEx TEchNoLÓgiAFEJLESZTÉS rADioAKTív
DiAgNoSZTiKuMoK ALApANYAgáNAK ELŐáLLíTáSárA SZoLgáLÓ SZiNTÉZiS
LABorATÓriuM KiALAKíTáSA cÉLJáBÓL” c. proJEKT

AKMop-1.2.1-13/B-2013-0003 számú pályázat támogatásával kevesebbmint egy év alatt jött létre
a Medi-radiopharma Kft. gyógyszeralapanyag-előállító laboratóriuma a Budaörsi ipari parkban.

A laboratórium, amely megfelel a legújabb gyógyszerhatósági, kör-
nyezetvédelmi előírásoknak, egy időben és egy helyen biztosítja a
szerves kémiai szintézis reakcióinak és az előállított gyógyszeralap-
anyag előírásainakmegfelelő aszeptikus környezetet. A laboratórium
építése és berendezése számos speciális technikai megoldást igé-
nyelt, hiszen egy laboratóriumon belül kell biztosítani az aszeptikus
munkavégzés és a szerves szintézis reakciókhoz szükséges körülmé-
nyeket.

A laboratóriumműszeres berendezése a legmodernebb eszközökkel történt. Az alapanyag-előál-
lító laboratóriummegfelel a legújabb nemzetközi es hazai gyógyszerészeti előírásoknak.

A projekt keretében infrastrukturális beruházás, átalakítás (érdi helyszínen hűtőkamra, budaörsi
helyszínen laboratórium kialakítása) és eszközbeszerzés (budaörsi helyszínen laboratóriumi eszkö-
zök beszerzése) valósult meg.

Projekt eredménye: a projekt segítségével 19 munkahely megtartása, valamint személyi jellegű rá-
fordítások növelése válik lehetővé.

Kedvezményezett neve:
MEDI-RADIOPHARMA Egészségügyi Szervező,
Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Címe: 2030 Érd, Szamos utca 10–12.
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Hogyan védik meg a Bem téri óvodásokat az 
építkezés okozta ártalmaktól? Mikor kezdődik a 
SPAR-beruházás? Mi lesz az útbontások miatt ne-
hezen megközelíthető vállalkozásokkal? Többek 
közt ezekre a kérdésekre szerettek volna választ 
kapni az M7-es környékén élők az önkormányzat, 
a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
és az Euroaszfalt Kft. szakemberei által tartott, 
múlt csütörtöki lakossági fórumon. 

Elsőként a forgalomtech-
nikai építési terveket készítő 
Via Futura Kft. munkatársa, 
Tegzes Gergely ismertette a 
2015. június 1-jétől 2016. au-
gusztus 2-ig tartó építkezés 
terveit. Mint mondta, az M7-
es le- és felhajtóinak átépíté-
se 1,36 milliárd forintba ke-
rül, ebből 265 millió forintot 
a SPAR finanszíroz, a többi 
zömmel uniós forrás. 

A beruházás célja az, hogy 
olyan forgalomszabályozást 
alakítsanak ki, ami a reggeli 
csúcsidőben az Érdről Buda-
pestre, a délutáni csúcsban 
pedig a fővárosból Érdre ha-
ladó forgalom előnyét bizto-
sítja. A tervek szerint négy 
összehangolt jelzőlámpás és 

egy kiemelt sarokirányos 
körforgalmú csomópontot 
építenek ki, emellett az Ipa-
ros út az M7 autópályától a 
Törökbálinti útig kétszer két 
forgalmi sávra bővül (az au-
tópálya alatti aluljáró kiszé-
lesítése a költségvetésbe 
nem fért bele, így az kétszer 
egy sávos marad).

Megszűnik  
a buszforduló

Változást jelent még, hogy 
a Bem téren megszűnik a 
buszforduló; a megállókat a 
SPAR Magyarország Kft. be-
ruházásában átépülő Aszfal-
tozó utcában alakítják majd 

ki. Addig is, ideiglenesen, a 
Hegesztő utcában építenek ki 
ideiglenes leszállóhelyet a 
helyi járatoknak, illetve a 
Bem térről közlekedő bu-
szoknak. Felszállni az Asz-
faltozó utcában, a gyógyszer-
tár mellett lehet majd. Az 
Iparos utcán keresztülmenő 
(fővárosi) járatok továbbra is 
az Iparos úton állnak meg. 
Változást jelent majd az is, 
hogy a 732-es körjárat útvo-
nala megfordul.

– Kiemelt célkitűzés, hogy 
a gyalogosok is biztonságo-
san közlekedjenek, így új 
gyalogátkelőhelyeket is ki-
alakítunk – tette hozzá Teg-
zes Gergely, aki elmondta 
azt is: a Bem tér legfonto-
sabb, iskola és óvoda közötti 
gyalogátkelőhelyét áthelye-
zik a Bem közhöz. 

Ami pedig az útépítést ille-
ti, a Törökbálinti és a Bajcsy-
Zsilinszky utat 70–70 méter 
hosszban, a Sóskúti utat pe-
dig 110 méter hosszban építi 
át a kivitelező.

Megvédik  
az óvodásokat  

Időközben beindul egy má-
sik NIF-projekt is: a Török-
bálinti útról építenek ki le- 
és felhajtási lehetőséget az 
autópályára; lesznek olyan 
időpontok, mikor forgalom-
korlátozás nehezíti a közle-
kedést az Iparos utcán és a 
Törökbálinti úton egyaránt 
– jegyezte meg a tervező, aki 
kérdésre válaszolva elmond-
ta azt is: ha elkészül a Tö-

rökbálinti úti új csomópont, 
az úton várhatóan nő majd a 
forgalom, hiszen sokan fog-
ják igénybe venni ezt a fel- és 
lehajtási lehetőséget.

Szűcs Ervin, az Euro-
aszfalt Kft. főmérnöke a la-
kossági fórumon azt hang-
súlyozta: az építkezés bon-
tással, kellemetlenséggel 
jár, ami elkerülhetetlen, 
ugyanakkor igyekeznek az 
egyéni igényeket is figye-
lembe venni, és a lakók éle-
tét minél kevésbé zavarni. 
Arra a lakossági felvetésre, 
hogy a Bem téri óvoda He-
gesztő utca felé néző részét 
(ahol az ideiglenes buszmeg-
állót kialakítják) meg kelle-
ne óvni a por- és füstárta-
lomtól, a szakember elmond-
ta: a kérést figyelembe ve-
szik, és igyekeznek megol-
dást találni (például plexifal 
felerősítésével).

A fórumon több helyi vál-
lalkozó is jelezte, hogy műkö-
désük ellehetetlenül az épít-
kezés miatt. Velük külön 
egyeztet majd a kivitelező, 
hogy minél kevésbé sérülje-

nek érdekeik, és ingatlanjaik 
megközelíthetőek legyenek.

Felmerült kérdésként az 
is, hogy mikor indul a SPAR 
beruházása; Tegzes Gergely 
úgy tájékoztatott, hogy vala-
mivel később, mint a NIF 
építkezése – jelenleg a tulaj-
donosi döntésre várnak.

A lakossági fórumon Bács 
István alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) is felszólalt; be-
jelentette, a Bajcsy-Zsilinsz-
ky úton, a Daróci utcától le-
felé hosszirányú csatorna-
építés kezdődik júniusban, 
ami még tovább nehezíti a 
közlekedést. 

Nyáron zajlik a Teleki is-
kola felújítása is, ami miatt 
megnövekedett teherforga-
lomra lehet számítani a kör-
nyéken. 

Az alpolgármester hang-
súlyozta azt is: a lakosságot 
időben értesítik majd a fon-
tosabb forgalmirend-válto-
zásokról – ezeket a kivitele-
ző köteles két héttel hama-
rabb közölni az önkormány-
zattal.

n ÁdÁm Katalin
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Kolozsvárt, a Tordai-hasadékot és a parajdi Sószorost is meglátogatták a diákok 

Határtalan Bolyai-kirándulás Erdélyben

Kilenc helyszínen 700 ön-
kéntes gyűjtötte a szemetet 
Érden a TeSzedd! akció kere-
tében a múlt héten. A résztve-
vők száma több mint három-
szorosa volt a tavalyinak. Az 
idén ötödik évébe lépett 
„TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért” ak-
ció ma hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalma. Ennek 
keretében Érden, május 15–
16–17-én a város kilenc pont-
ján 500, előzetesen regiszt-
rált fő vett részt a takarítási 
munkákban, akikhez további 
200 önkéntes csatlakozott a 
helyszínen. Ez több mint há-
romszorosa a tavalyi akció-
ban részt vevők számának.

Az akciót értékelő sajtótá-
jékoztatón T. Mészáros And

rás polgármester méltatta 
ezt a változást, amely szerin-
te azt mutatja, hogy az érdi-
ek közül egyre többen érzik 
magukénak a várost, a kör-
nyezet védelmét. Sajnálatos, 
hogy még mindig ennyi sze-
mét, illegálisan lerakott hul-
ladék szennyezi Érdet, de 
örömteli, hogy nő azok szá-
ma, akik szabadidejüket fel-
áldozva hajlandóak tenni ez 
ellen – fogalmazott.

Az Érd és Térsége Hulla-
dékkezelő Nonprofit Kft. to-
vábbi tíz fővel, hét hulladék-
gyűjtő tehergépkocsival se-
gítette az akciót, amelyre 
31,5 munkaórát és több mint 
300 km futási teljesítményt 
használtak fel.

n F.Z.

Noha már másfél éve kezdeményezték, az 
Érdi Egészségügyi Intézményt Támogató 
Alapítvány csak a napokban kapott zöld utat: 
megérkezett a hivatalos értesítés a bírósági 
bejegyzésről. Így a szakrendelő hamarosan 
közelebb kerülhet az elavult orvosi műszerek 
lecseréléséhez.

Összesen tizenegy érdi 
magánszemély fogott össze 
bő egy évvel ezelőtt, és 1,5 
millió forinttal létrehozta 
azt az egészségügyi alapít-
ványt, amelynek támogatá-
sával a jövőben olyan célo-
kat is sikerül megvalósíta-
ni az érdi Dr. Romics Lász-
ló Egészségügyi Intéz-
ményben, ami az állami fi-
nanszírozásban nem sze-
repel. Az alapítvány elsőd-
legesen a műszerpótlást, 
illetve az elavult berende-
zések korszerű orvosi esz-
közökre történő cseréjét 
szolgálja. De a támogatás 
más szükséges célokra is, 
például egyes szakembe-
rek indokolt továbbképzé-

sére is felhasználható – 
tudtuk meg dr. Kőszegi 
Gábor főigazgató főorvos-
tól. Azt is elárulta: tervezik 
még, hogy a későbbiek so-
rán létrehoznak egy díjat 
is, amellyel az érdi egész-
ségügyben dolgozó szak-
emberek eredményes mun-
káját ismernék el.

Kérdésünkre, hogy me-
lyik műszert szeretnék el-
sőként újra cserélni, dr. 
Kőszegi Gábor a Hivatal-
nok utcai Tüdőgondozó el-
avult tüdőszűrő-készülé-
két említette. Ezt a több 
mint 30 éves műszert való-
ban ideje már egy jóval kor-
szerűbbre váltani, ez mint-
egy 15 millió forint ráfordí-

tást igényel. Egy új, modern 
készülék jóval precízebb és 
biztosabb diagnózis felállí-
tására képes, és a jelenleg 
használt berendezés egyre 
gyakrabban meghibáso-
dik, és az alkatrészek pót-
lása, valamint a gép kar-
bantartása több millió fo-
rintot is felemészt éven-
ként.

Az említett műszeren kí-
vül az érdi intézménynek 
egy nagyobb tudású, kom-
binált ultrahangkészülék 
beszerzésére is szüksége 
lenne, amit elsősorban hasi 
ultrahang vizsgálatoknál 
lehetne jól kihasználni, va-
lamint az egynapos sebé-
szetnek is jól jönne még 
néhány újabb, fontos gép. 

Természetesen az érdi 
intézmény eddig is igyeke-
zett a lehető legjobb ellá-
tást nyújtani, de az alapít-
vány létrehozásával na-
gyot léphetnének előre az 
elavult orvosi műszerek 
pótlásában – hangsúlyozta 
a főigazgató.

n BE

A Bolyai János Álta-
lános Iskola immár 3. 
éve vesz részt a Határ-
talanul programban, 
amely tulajdonképpen 
egy tanulmányi kirán-
dulás hetedik osztályos 
tanulóknak Románia, 
Szlovákia, Szerbia, 
Ukrajna, Szlovénia vagy 
Horvátország magyar-
lakta területeire.

Mivel az intézmény Bolyai 
János nevét viseli és testvéris-
kolája a marosvásárhelyi Bo-
lyai Líceum, minden évben az 
erdélyi utazást pályázzák meg. 
Ebben az évben a 7.c és 7.d osz-
tály 56 diákja utazhatott hat 
pedagógus kíséretében. A 2 
osztályfőnök, Ábrahám Aran
ka és Császár Irén, valamint 4 
szaktanár – Gáspárné Halmi 
Eszter, Barnetné Gárdonyi 
Rozália, Neuverth Irén, Sar
kadiné Vincze Tünde – kísér-
te a tanulókat.

A csoport, valamint Pola
csek Tamás idegenvezető 
május 4-én, hétfőn indult út-
nak, dél körül már Nagyká-

rolyban voltak, majd Ér-
mindszenten meglátogatták 
Ady Endre szülőházát. Tú-
ráztak a Sárkányok kertjé-

ben, majd Kolozsváron száll-
tak meg.

Másnap Kolozsvár neveze-
tességeit ismerhették meg a 

gyerekek a kolozsvári diákok 
vezetésével. Később látogatást 
tettek a tordai sóbányába, 
majd izgalmas túrában volt ré-
szük a Tordai-hasadékban. 
Este érkeztek a gernyeszegi 
szállásra, ahol erdélyi specia-
litásokat kóstolhattak.

Harmadik nap Marosvá-
sárhelyre utazott a csoport, 
ahol szinte az egész napot a 
líceum diákjaival töltötték 
az érdi diákok. Megtekintet-
ték az iskola gyönyörű épü-
letét, betekintést nyertek 
mindennapi életükbe. A nap 
végén barátságos focimecs-
cset játszott a magyar és az 
erdélyi csapat.

A bolyaisok késő délután 
megkoszorúzták a Bolyaiak 
síremlékét.

Negyedik nap Szovátán a 
Medve-tó volt a kirándulás 
első állomása, majd a parajdi 
Sószoros, Korond és Far-
kaslaka következett.

A másnapi hazautazás előtt 
a gyerekek és kísérőik még 
ellátogattak Körösfőre, ahol 
egy gyönyörű templomot cso-
dálhattak meg, majd túráztak 
a Sonkolyosi-szorosban.

Sikeres volt Érden a TeSzedd!

Szemét számokban
Az akció főszervezője, az érdi Polgárőr Szövetség elnöke, 
Macsotay Tibor elmondta: a három nap alatt kb. 700 m3, 
azaz közel 30 ezer kg hulladékot gyűjtöttek össze az önkén-
tesek, akik között ebben az évben sok önkormányzati képvi-
selő is dolgozott. Összehasonlításként: tavaly 16 helyszínen 
33 230 kg hulladéktól és 2070 kg autógumitól szabadította 
meg a várost az akcióban részt vevő mintegy 200 önkéntes.

Alapítvány az érdi szakrendelőért

Bolyaisok a Bolyai előtt – csak éppen ez nem az, amibe járnak, hanem testvériskolájuk épülete

Szakaszos csatornázás  
indul a Sárd utcában

Az önkormányzati képviselő kezdeményezésére la-
kossági fórumot tartott a csatornatársulat és a kivitele-
ző cég illetékese a Sárd utcai csatornázási munkálatok 
menetéről, illetve az esetleges forgalmi változásokról. 
A Sárd utcában több mint tíz esztendeje csatornáztak, 
ám a munkálatokat nem a megfelelő technológiával vé-
gezték, így talajvíz szivárog a rendszerbe. A csöveket 
tehát a Néra utcától a Tétényi utcáig tartó szakaszon ki 
kell cserélni – mondta érdeklődésünkre Kopor Tiha
mér, a választókerület Fidesz–KDNP-s önkormányzati 
képviselője. Mint a rendezvényen elhangzott, a munká-
latok június elejétől augusztus 20-ig tartanak majd.

– Az új csatornát úgy fektetik majd, hogy közben a 
meglévő még működik, így a lakók az építkezés ideje 
alatt is használhatják azt. Előfordulhat, hogy egy-egy 
ingatlantulajdonosnál egy-két órára szünetel majd a 
szolgáltatás, de ezt előre egyeztetik az érintettekkel. 
Fontos, hogy a csöveket szakaszosan fektetik, így a le-
zárások sem egyszerre történnek. Arra az időre, míg 
egy-egy részt lezárnak, a forgalmat a csatlakozó mel-
lékutcákra terelik. Ezek földes burkolatúak, ezért a 
nagyobb forgalom okozta por miatt locsolják majd őket, 
és az esetleges károkat is rendbe hozzák – hangsúlyoz-
ta a képviselő, aki elmondta azt is: a mellékutcákban 
nem aszfaltoznak a munkálatok végén, a Sárd utcában 
viszont igen. 

Az érintett érdligeti lakókat az is érdekelte, hogy be 
tudnak-e majd állni a kertjeikbe. Az illetékesek e kér-
désben is megnyugtató választ adtak. n Á. K.

Lakossági fórum az M7-es le- és felhajtójának építkezéséről

A Bem tér környékét jobb lesz elkerülni

Az első lezárások
Ideiglenesen nem lehet lehajtani az M7-esről Székesfehérvár 
felől, és lezárják a Balaton felé vezető felhajtót is. A Budapest–
Érd irányú forgalmat várhatóan nem korlátozzák majd. Júni-
usban szakaszosan lezárják az Iparos utcai benzinkútnál a 
járdákat, közműkiváltás miatt. Az Aszfaltozó utcát várhatóan 
lezárják a buszforduló és a Hegesztő utca közötti szakaszon, 
ez utóbbiban félpályás forgalomkorlátozás lesz. A 732-es au-
tóbusz ugyanazon az útvonalon, de ellenkező irányban köz-
lekedik majd egész nyáron. A későbbi ütemekben az útvonal 
is változik – erről időben tájékoztatnak majd az illetékesek.

Most utoljára néz ki így a Bem tér. A buszmegállókat a SPAR mellett, az Aszfaltozó utcában építik meg 
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2–2-es döntetlennel bajnok lett az Érdi VSE. Két 
fordulóval a bajnokság vége előtt már behoz-
hatatlan, nyolc pont az előnye Limperger Zsolt 
csapatának. A vezetőedző szerint az egész éves 
teljesítmény alapján megérdemelten nyerte 
csapata a bajnokságot. A meccsen nézőcsúcs 
született. 

A sorsolás és a csapatok 
szereplése eredményezte, 
hogy a bajnokság 28. fordulójá-
ban Érden találkozott egy-
mással az első két helyezett, 
az Érdi VSE és a Vecsési FC. 
Tudható volt, hogy érdi győze-
lem vagy döntetlen esetén a 
hazai csapat már bajnok, míg 
vereség esetén a vendégeknek 
még megmaradt volna a mate-
matikai esélyük a bajnoki cím-
re. Ezt átérezték a szurkolók 
is, nézőcsúcs született a talál-
kozón.

Enyhe hazai mezőfölénnyel 
kezdődött a találkozó, amely-
nek eredményeként a hazai 
csapat sorra rúghatta szögle-
teit. Válaszként a vendégcsa-
pat lekontrázta a fellazuló ha-
zai védelmet és Kertész F. bra-
vúrjára volt szükség, hogy a 
vecsési csatár emelését szög-
letre hárítsa. A kezdeti hazai 
rohamok után kiegyenlítetté 
vált a találkozó. A csapatok fel-
váltva vezették támadásaikat, 
de a kapuk nem forogtak ve-
szélyben. A 29. percben egy 
gyors érdi kontratámadás fu-
tott a pályán. Gyurácz B. fu-

tott el a jobb szélen, visszagu-
rítását Kovács B. lőtte a kapu 
jobb oldalába. 1:0. 

A gól tűzbe hozta a szurkoló-
kat és a pályán levő játékoso-
kat is. A Vecsés felhagyott az 
addigi óvatos, kivárásra váró 
játékkal, és egyre nagyobb 
erőket mozgósított az egyenlí-
tés érdekében, amely szintén 
egy gyors kontra eredménye-
ként meg is született. A 38. 
percben az előnyösebb hely-
zetből induló Tárkányi G. le-
futotta védőjét, majd kilőtte a 
kapu bal sarkát. 1:1. Az egyen-
lítő találat megfogta az érdi 
csapatot, ezt a rutinos vendé-
gek gyorsan ki is használták. 
A 44. percben Novák M., ki-
használva, hogy a hazai védők 
nem lépnek ki, 15 méterről sen-
kitől sem zavartava a jobb alsó 
sarokba lőtt.1:2.

Feladta a leckét a vendég-
csapat az érdieknek, hiszen 
bajnokként akartak levonulni 
a meccs végén. Mindent el is 
követtek ennek érdekében. A 
második félidőben még na-
gyobb erővel vezette támadá-
sait az Érd, és szögletei is egy-
re veszélyesebb helyzeteket 
teremtettek a vendégek kapuja 
előtt. Egy szöglet utáni kapura 
lövést a vendég védő csak a 
gólvonalról tudott menteni. A 
rutinos vecsési csapat egyre 
inkább az időhúzás fegyveré-
vel próbálta a számára kedve-
ző eredményt tartani, nem kis 

bosszúságára a hazai szurko-
lóknak. Az 59. percben majd 
„felrobbant” a nézőtér. Egy bal 
oldali beadást Héray L. szé-
pen lekezelt, majd egy parádés 
mozdulattal a hálóba lőtte a 
labdát. 2:2. Az előny a bajnoki 
címért futó versenyben ismét 
az érdi csapatnál volt. Az utol-
só fél órára mindkét csapat 
mozgósította még meglévő ere-
jét: a hazaiak  a eredmény 
megőrzéséért, a vendégek pe-
dig újabb találat megszerzésé-
ért. Ehhez az érdi csapat állt 
közelebb, de Héray L. lövését a 
vendégkapus nagy bravúrral 
hárította. 

Az utolsó percekre aztán 
elszabadult a pokol a nézőté-
ren. A szurkolók szerint az 
addig is a hazai csapat kárá-
ra tévedő játékvezető a 78. 
percben egy kapu előtti lök-
dösődést követően kiállította 
Ebedlit, megadva a létszám-
fölényes helyzet előnyét a 
vendégeknek. Óriási küzde-
lem folyt a pályán. A hazai 
csapat koncentráltan véde-
kezett, nem adva lehetőséget 

a vendégcsapatnak az újabb 
gólszerzésre. Így ha nagy iz-
galmak közepette is, de meg-
őrizte az eredményt az érdi 
csapat. 

Két fordulóval a bajnokság 
vége előtt már behozhatatlan, 
nyolc pont az előnye a második 
helyezett Vecsés és a harma-
dik helyezett Dabas-Gyón csa-
pata előtt.

A bajnokságban eddigi el-
lenfeleink közül a Vecsés csa-
pata nyújtotta a legjobb telje-
sítményt. Ezért is dicséretes 

az érdi csapattól, hogy hát-
rányban sem adta fel a mér-
kőzést, és óriási küzdelem 
után hazai pályán ünnepel-
hette a bajnoki cím megszer-
zését.

A 29. fordulóban május 31-
én, vasárnap öt órakor Turán 
játszik az Érdi VSE, majd júni-
us 6-án, szombaton öt órakor a 
Nagykőrös csapatát fogadjuk 
az Ercsi úti Sportpályán. Ek-
kor adják át a bajnoki címmel 
járó kupát és érmet.

n Harmat Jenő

Zsinórban harmadik bronzérmét szerezte idén 
az ÉRD női kézilabdacsapata a magyar bajnok-
ságban, ráadásul az EHF-kupában a legjobb 
négy között végzett, a Magyar Kupában pedig 
ugyancsak bronzérmes lett. T. Mészáros András 
polgármester szerint a csapat történetében 
példátlan siker az idei teljesítmény.

Rácz Marianne kapus-
edzővel és Janurik Kinga 
kapussal közös sajtótájékoz-
tatón méltatta az ÉRD női 
kézilabdacsapatának idei 
szereplését T. Mészáros 

András. A polgármester úgy 
fogalmazott: a most lezárult 
szezon az ÉRD történetének 
legsikeresebb éve, hiszen a 
sorozatban harmadszor 
megnyert bronzérem mellett 

a csapat harmadik lett a Ma-
gyar Kupában és a legjobb 
négy közé jutott az EHF-
kupában. A városvezető em-
lékeztetett rá, hogy az érdi 
női kézilabdázók öt éve, 
2010-ben jutottak fel az NB 
I-be, és ez idő alatt sikerült 
megszilárdítani helyüket a 
bajnokság legjobbjai között. 

T. Mészáros András utalt 
arra, hogy év közben voltak 
ugyan jelentős változások a 
csapatban, de ez nem gyen-
gítette, inkább még erősebbé 
tette a közösséget. A polgár-
mester köszönetet mondott 
valamennyi játékosnak, a 
csapat edzőjének, a szakmai 
stábnak és nem utolsósor-
ban a fantasztikus közön-
ségnek. Mint mondta, nem 
elhanyagolható tény ugyan-
is, hogy ebben az idényben a 
Győr mögött a második leg-
nagyobb nézőszámot produ-
kálta az ÉRD a bajnokság-
ban.

A sajtótájékoztatón részt 
vett Rácz Marianne 197-sze-
res magyar válogatott, vi-
lágválogatott, 7-szeres BEK-
győztes, az 1986. év legjobb 
magyar női kézilabdázója is, 

aki évek óta az ÉRD kapus-
edzője. Ő úgy fogalmazott: 
kiemelkedő éve volt ez a csa-
patnak, amelyet nem lesz 
könnyű túlszárnyalni. A cél 
az, hogy az eddigi teljesít-
ményre alapozva megtalálja 
a csapat azt az utat, amely 
jövőre az eddigieknél is jobb 
eredményhez vezethet.

Az immár háromszoros 
bronzérmes kapus, Janurik 
Kinga ehhez csatlakozva el-
mondta: a szezon közben so-
kan kételkedtek abban, hogy a 
csapat a bajnokság végén jó 
eredményt érhet el. Görön-
gyös út vezetett a bronzére-
mig, de a siker így még feleme-
lőbb – tette hozzá. n F.Z.

Az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatikai 
Egyesület egyik sportolója remek lehetőség-
hez jutott nemrég: Fekete Barnabás meghívást 
kapott Pekingbe egy rangos nemzetközi gála-
mérkőzésre, ahol több mint tízezer ember előtt 
tudott győzni.

Az Érdi Shaolin Wushu és 
Sportakrobatikai Egyesület 
egy 2011 óta – sikeresen – 
működő csapat. Közel 500 
dobogós helyezést tud felmu-
tatni, úgy, hogy rengeteg kez-
dő, a sportágat csak néhány 
éve űző versenyzője van. 

Sikerük egyik ékes példája 
Fekete Barnabás, aki – bár 
csak 21 éves kora óta űzi a 
harcművészet ezen ágát – fél 
évvel azután, hogy elkezdte, 
az addig a kategóriáját több 
évig uraló versenyzőt az első 
meccsen legyőzte, így hamar 
országos bajnoknak mond-
hatta magát. 

Erre az eredményre, úgy 
látszik, még Kínában is felfi-
gyeltek, ahol arányaiban leg-

alább annyira népszerű 
sportág a shaolin, mint Euró-
pában a labdarúgás: másfél 

milliárd emberből több 
tízmillióan már gyermekko-
ruktól kezdve ezt űzik. Ehhez 
képest a „rutintalan” magyar 
Fekete Barnabás utazhatott 
ki hat másik honftársával Pe-
kingbe, hogy megküzdjön el-
lenfelével. Nem volt egyszerű 
dolga, hiszen egy nagyon 
erősen és pontosan ütő tajva-
ni ellenfél ellen lépett ringbe, 
ám egy szabálytalan ütés mi-

att a tajvanit leléptették, így 
Barnabás ünnepelhetett. 

Mint a versenyző elmond-
ta: a filmek hatására kezdte 
el ezt a harcművészetet. Az 
edzések és a versenyek 
azonban nem pont olyanok, 
mint a filmjelenetekben. Itt-
hon – ahogy Balogh Péter 
jiaolian, a csapat edzője el-
mondta – nem pontosan úgy 
megy minden, mint a sport-
ág őshazájában. Nem is te-
hetnék meg a versenyzők-
kel, hogy olyan edzésmód-
szereket alkalmazzanak, 
mint Kíanában, Nálunk az 
is fontos – tette hozzá –, 
hogy egy jó közösséget al-
kotva, egymást segítve jus-
sanak előre. Ehhez a Ma-
gyar Kung-Fu Szakszövet-
ség is megad minden tőle 
telhető támogatást, hiszen a 
hazai mezőny legeredmé-
nyesebb klubja az érdi, így a 
többi egyesület is gyakran 
„irigykedik” rájuk.

Érden legközelebb várha-
tóan novemberben lesz verse-

nye az egyesületnek. Az elő-
ző évekhez hasonlóan a vi-
lágkupa-viadalok egyik állo-
mását az Érd Arénában sze-
retnék megszervezni. n D. B. 

Érdi VSE–Vecsési FC 2:2 (1:2)

Bajnok az Érdi VSE labdarúgócsapata!
Női kéziseink történetének legnagyobb sikere az idei menetelés

Nem lesz könnyű túlszárnyalni önmagukat 

A hazai mezőny legeredményesebb tagja az érdi sportoló

Kínában is magyar győzelem született

Fekete Barnabás (a kép jobb oldalán) versenyzőtársaival

Az év közben lezajlott jelentős változások nemhogy gyengítették, 
éppen erősítették a csapatot

Két fordulóval a bajnokság vége előtt már behozhatatlan az Érdi VSE előnye

Június 6-án, szombaton az Ercsi úti Sportpályán kapják meg a megérdemelt kupát

Érdi VSE–Vecsési FC 2:2 (1:2) Érd, 400 néző
Vezette: Tamási P.
Érd: Kertész F. – Ebedli Z., Csiszár Z., Süveges Z. – Kovács B., 
Kupi Z. (Cservenka G.), Brkic D. (Kónya B.), Csizmadia Z. – Pintér 
N. (Héray L.), Gyurácz B. (Ország P.), Balázsovics M. (Takács M.)
Vezetőedző: Limperger Zs.
Gólszerzők: Kovács B. 29’, Héray L. 59’,  ill. Tárkányi G. 38’, 
Novák M. 44’
Sárga lap: Csizmadia Z. Piros lap: Ebedli Z.

Utánpótlás csapatok 
eredményei:
U21  Érdi VSE 

– Hernád SE 3:1
U18  Felsőpakony SK 

– Érdi VSE 3:3
Limperger Zsolt (Érd): Az 
első félidőben látszott a játé-
kosokon, hogy hat nap alatt 
három mérkőzést játszottak, 
míg a vendégek nyolc nap 
alatt kettőt, így jóval frisseb-
bek voltak. A második félidő-
ben előjött az az akarat, amely 
egész évben jellemző volt a 
fiúkra. Úgy gondolom, az 
egész éves teljesítmény alap-
ján megérdemelten nyertük 
meg a bajnokságot. Gratulá-
lok az egész csapatnak. Ez-
úton szeretném megköszöni  
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának támogatását, és 
az Érdi VSE elnökségének, el-
sősorban Novák Ferenc elnök-
nek és Romics szakosztályve-

zetőnek a segítőkész támoga-
tását, a szponzorok segítését: 
Természetesen mindazoknak 
köszönettel tartozom, akik va-
lamilyen formában hozzájá-
rultak a sikerünkhöz, nem 
utolsósorban Pest megye leg-
jobb szurkolóinak, az Érdi Ult-
ráknak.
Urbán Flórián (Vecsés): 
Győzni jöttünk ma Érdre, job-
ban is játszottunk. Úgy gon-
dolom, a hazai csapatból a bí-
rónak már korábban ki kellett 
volna állítania egy játékost. A 
bajnokságot már ősszel el-
vesztettük, mikor öt mérkő-
zésből csak egy pontot sze-
reztünk. Gratulálok az Érdnek 
a bajnoki címhez.

mestermérleg

Jönnek újak
A szezonzáró ünnepséget május 28-án tartja a csapat, míg 
az új igazolásokat július 3-án jelenti be az egyesület vezeté-
se. Korábbi hírek alapján a változásokról egyelőre annyit 
tudni, hogy távozik a csapattól Szara Vukcsevics, Oguntoye 
Viktória, Kovács Anna, Szekeres Klára és Schatzl Nadine. Érdre 
igazol viszont az orosz bajnokságban negyedik helyen vég-
zett Zvezda Zvenyigorod jobbátlövője, Julia Khavronyina, 
aki a Kupagyőztesek Európa Kupájában idén hat meccsen 
33 gólt lőtt. A hírek szerint a montenegrói válogatott 
Andjela Bulatovics  is Érden tölti a következő szezont, illetve 
a junior csapattól felkerülhet az U19-es korosztályos válo-
gatott Győri Barbara és Szabó Laura. 

Mi a wushu?
A „wushu” szó szerinti fordí-
tásban harcművészetet je-
lent, a modern wushu való-
jában olyan sport, amely a 
tradicionális kínai harcmű-
vészeteket értelmezi újra. 
1949 után alkották meg a 
Kínai Népköztársaságban. 
A wushu formagyakorla-
tokkal elsősorban verse-
nyeken és fellépéseken ta-
lálkozhatunk. A versenyzők 
célja az emberi teljesítőké-
pesség határainak feszege-
tése: gyorsabbnak, lazább-
nak, dinamikusabbnak len-
ni. A nézők felé pedig minél 
látványosab, szórakozta-
tóbb, akrobatikusabb, pa-
rádésabb koreográfiák 
megalkotása és kivitelezé-
se. A wushunak van küz-
delmi része is (sanda), ame-
lyet kesztyűben és védőfel-
szerelésekben bonyolíta-
nak le.
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Remek csapat, hangulat, szervezés és ételek – 
így lehetne röviden összegezni az Érdi Spartacus 
Egyesület vezetője, Tar Mihály által már tizedik 
alkalommal megrendezett családi sportnapot, 
amelyet ezúttal a Batthyány Általános Iskolában 
tartottak.

Eredetileg a Fácán közben, 
a focipálya melletti faházban 
rendezték volna meg a családi 
sportnapot, ám az időjárás rá-
ijesztett a szervezőkre: iga-
zán nem lehetett sejteni, 
esik-e vagy a nap süt majd. 
Esős idő esetén a Batthyány 
iskola folyosóin lett volna a 
sportnap, ami persze szintén 
lehet szórakoztató, de mégis 
furcsán mutatott volna egy 
íjász a falak között. Meg a gu-
lyásleves is… 

De verőfényes napsütést ho-
zott a vasárnap, így a szabad-
ban próbálhatták ki magukat 
az íjászok, és összemérhették 
tudásukat a focisták is. A 
sportversenyek mellett – az 
egyesület profiljába illően – 
birkózó-, szumó- és grappling-
bemutatókat is tartottak, de a 

kártya is előkerült, így aki 
akart, snapszerozhatott, rö-
mizhetett vagy ultizhatott. A 
szabadban megtarthatták a 
gulyásfőző versenyt, a kondé-
rok felett szálló illatokat talán 
még most is érezni.

Az eseményt azért szer-
vezi meg évről évre Tar Mi-
hály, mert így szeretné meg-
köszönni az egyesület a vá-
rosnak a támogatást. Érd 
immár negyven éve támo-
gatja a Spartacust. A sport-
napot T. Mészáros András 
polgármester nyitotta meg. 
Megjelent két igazi birkózó-
ikon is: az 1980-as moszkvai 
olimpián aranyérmes Növé-
nyi Norbert, valamint az 
1972-es müncheni ötkarikás 
játékokon a magyar sport 
századik olimpiai aranyát 

szerző Hegedűs Csaba is. 
Mint lapunknak elmondták: 
fontos volt nekik is a részvé-
tel, és teljesen egyetértettek 
abban, hogy az érdi birkózó-
ké remek közösség. Mint 
mondták, ismerős nekik ez 
a közeg, hiszen ők, mint a 
„birkózótársadalom” tagjai, 
már korábban is megta-
pasztalták ezt a jó hangula-
tot. A két olimpiai bajnok 
azt is hangsúlyozta: Tar Mi-
hály remek munkát végez a 
csapattal, és kiemelték, ez 
alatt nemcsak az eredmé-
nyeket értik – persze abban 
is sok kiemelkedő van –, ha-
nem hogy a vezető ki tudta 
alakítani azt a légkört, ami-
től egy csapat igazán csapat 
lesz.

Hegedűs Csaba hozzátet-
te: az itt létrejövő közösség 
egész Magyarországon pél-
daértékű, és jó példát mutat 
arra, hogyan lehet a fiatalo-
kat összetartani, és enne 
eredményeképp egy sikeres 
szakosztályt létrehozni és 
működtetni.

 n Domonkos Bálint

Szumóbemutató, íjászat, gulyáságyú és snapszer

Családi sportnap a Spartacusnál

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 kedvencet, akinek befogadásával még egy életnek ad 
lehetőséget, hiszen a helyére újabb rászoruló kerülhet. 
Semmi sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy cica há-
lájával, szeretetünket százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Lucifert vagy Pierót, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. 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.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adó-
szám: 18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-
49534949-49521015

Gazdikereső

Piero 2 év körüli kis-közepes 
méretű, félhosszú szőrű ka-
nocska. Figyelmes, néha kissé 
önfejű. Kedves, barátkozó, 
más kutyákkal is probléma-
mentes.

Lucifer közepes-nagy terme-
tű, 4 éves kan, okos, békés. 
Kertes házba költözne szíve-
sen, elsősorban kedvencként, 
de házőrzőként is megállná a 
helyét.

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

17
09

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is!
Klímaszerelés, karbantartás.

T:06 20 467 7693 22
54

07

LAKÁS

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

Mizsei István 23
20

49

Idősotthonunk újonnan kialakított
betegszobáiban ápolásra,

gondozásra szoruló idősek napidíjas
ellátását azonnal vállaljuk.

Jelentkezni: azÉrd,Árpádu.26. címen,a23-368-400-as
telefonszámon,azarpad@napfenyotthone-mail címen lehet.

23
67
47

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

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

INGATLAN

Érdligeten, csendes utcában, jó
közlekedési lehetőséggel, 230
négyszögöles, összközműves
telken, 56 nm családi ház eladó.
Ár: 15 M Ft. T:06-31-332-3647

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

KIADÓ INGATLAN

Érden kiadó 100 nm önálló csalá-
di ház és 50 nm szuterén. 1 havi
kaució szükséges. T:06-30-964-
9246

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 22
25
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A Musashi Hungary Ipari Kft.
Ercsiben található, japán

tulajdonban lév autóalkatrész-

gyártó cég, melynek termékei

kiemelt fontosságúak és minségek az autógyártásban. A Musashi-
csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönheten világszinten
jól ismert piacvezet cégeket mondhat partnereinek. Fbb termékei:
vezérmtengelyek, gömbcsuklók, lengkarok, kerékagyak.
Vállalatunk az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL
GÉPBEÁLLÍTÓ (3 mszakos munkarendben)

Fbb feladatok:
− Gépjármalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
− A gyártó- ill. összeszerel-eszközök ismerete, kezelése, beállítása és

üzemeltetése

− Gyártógépek mszaki állapotának felügyelete, technológia, anyagismeret
elsajátítása

− A hibák felismerése, elírt minségi ellenrzések elvégzése
− A gyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és adagolóberendezések

ellenrzése
− Szerszám- és gépkorrekciók, ill. szerszámcserék elvégzése és

dokumentálása.

Elvárásaink:

− Szakirányú fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség vagy

hasonló területen szerzett munkatapasztalat

− Sikeres felvételi tesztek

− Terhelhetség, rugalmasság
− Méreszközök használatában való jártasság elny

FÉMMEGMUNKÁLÓ GÉPEKET KEZEL
OPERÁTOR (3 mszakos munkarendben)

Fbb feladatok:
− Gépjármalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
− Gépek elírás szerinti mködtetése, nyersanyaggal való feltöltése
− Karbantartási ellenrzések elvégzése, dokumentálása
− Késztermék csomagolása

Elvárásaink:

− Min. 8 általános iskolai végzettség

− Hasonló területen szerzett munkatapasztalat elny
− Sikeres felvételi teszt

Amit kínálunk:
− Versenyképes fizetés

− Teljesítményalapú bónusz

− Cafetéria juttatás

− Kedvezményes meleg étkeztetés

− Ingyenes munkaruha

− Ingyenes buszjárat több

településrl

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette érdekldését,
kérjük, küldje el nekünk önéletrajzát az

alábbi elérhetségek valamelyikére:
Musashi Hungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsény út 1.
musashi@musashi.hu
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Fűtés- és szanitertechnikai, szakkereskedelmi cég
az alábbi munkakörben keres munkaerőt

ÉRDI munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal (E kategória előny)

és érvényes GKI kártyával

Jelentkezés szakmai önéletrajz e-mail
útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.
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www.pellett-kandallo.hu

2015. május 31-ig a
májusi eső nálunkmost
kedvezményeket ér!!!
Olasz grillek, kemencék

jó áron!

Érd, Balatoni út 78.
0620/259-0960; 0620/259-0970;
0623/380-615

-15%

-5%

-12%
-10%

-8%
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VEGYES

MASSZŐR gyakorlattal teljes test-
masszázst(hát,láb,talp,kéz), vál-
lal T:06-20-490-4086

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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ÁLLÁST KÍNÁL

Nemzetközi piacon vezető szerepet betöl-
tő alumíniumlétra, illetve állványrendszer
gyártó és forgalmazó cég keres

könyvelőt
Feladatok:
– számlakönyvelések
– vevő számla ellenőrzések
– vevő kintlévőségek kezelése
– házi pénztár kezelése, pénztárbizonylatok
könyvelése

– analitikák vezetése
– egyenlegegyeztetések a partnercégekkel
– havi és éves zárásokban való közreműködés

elvárások:
–mérlegképes könyvelői végzettség
– hasonló területen szerzett többéves munka-
tapasztalat

– precíz, pontos munkavégzés

előny:
– német vagy angol nyelvismeret
– SAP integrált vállalatirányítási rendszer ismerete

Munkavégzés helye:
Érd

Jelentkezés MódJa:
A fényképes magyar és/vagy német nyelvű
önéletrajzokat kérjük a következő címre elküldeni:
szilvia.doro@krause-systems.hu
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Érdi telephelyű
szigetelőanyag-kereskedés
felvételt hirdet
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árukiadóimunkakörbe.
Feltétele:
• új, érvényes vezetőüléses targoncavizsga
•minimumBkategóriás jogosítvány

Előny:
• építőanyag-ismeret • érettségi
• érdi lakhely • C+ E kategóriás jogosítvány

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az iroda@szigetelokboltja.com

vagy személyesen az alábbi címen
2030 Érd, Lőcsei u. 28–32.

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

Önállóan dolgozó, hegeszteni tudó

víz-gáz-fűtésszerelő
szakmunkást

vagy a szakmájában gyakorlott
munkatársat keresünk váltakozó
munkahellyel. T: 06-20-941-3735
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Érdi cÉg burkolási
munkában járatos

munkatársat keres,
B kategóriás jogosítvánnyal.

Német nyelvtudás előny, de nem feltétel.
Jelentkezni: info@astrochem.hu e-mail címen.
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Budafoki varrodába keresünk
munkájára igényes, tapasztalat-
tal rendelkező varrónőt, 6 vagy
8 órás munkavégzésre. T:06-20-
467-7745

Tetőszkészítéshez ácsokat, beta-
nított ácsokat felveszek. T:06-
30-563-5544

Parkvárosi kocsmába pultoslányt
keresek. T:06-20-344-9917

VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

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

Érden, Tárnokon, Diósdon ingyenes házhoz szállítás.

www.fInoMGYuMoLCSLE.hu
TEL: 30/2721769 23

20
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405

23
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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 23
21
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KERTFENNTARTÁS!
Kertépítés, fűkaszálás, sövény-
nyírás, fakivágás, tereprendezés.
T: 06-20-396-1933

23
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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
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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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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Redőnyösmunkák
Alu, fa,műanyag, roletta, szalagfüggöny

készítése,valamintezek javítása.
Szúnyogháló-rendszerek.
06 30 205 1207

Új!
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

Díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! T: 06-20-5858-838
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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. 23
38

41

Műfogsor javítás, alábélelés, ka-
pocspótlás, törés, azonnal is!
T:06-23-363-726, Érd, Mérnök
utca 55.
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Május 20-án megnyitotta
kapuit Parkvárosban a meg-
újult Érd Pára Príma áruház. A
vásárlók igényeit figyelembe
vevő és kiszolgáló átalakítást
alig két hét alatt elvégez-
ték kívül és belül, így múlt
szerdán egy megfiatalodott,
megszépült üzlet fogadta a
kapu előtt várakozó, kíváncsi
vásárlókat. Hogy mi minden
változott? Ahogy Budai Ákos
területi vezetőtől megtudtuk,
áthelyezték a polcokat, a hű-
tőket, meghosszabbították a
húspultot, a zöldségeket és
gyümölcsöket kínáló részle-
get is teljes egészében felújí-
tották, ahogy a pékárukét is,

ráadásul most már helyben
sült kenyeret, kiflit, kalácsot,
péksüteményeket vásárol-
hatunk a Bajcsy-Zsilinszky út
125–127. szám alatt.

– Mivel teljesen új dizájnt
szerettünk volna kialakíta-
ni, a tervezés két esztendeig
tartott, ugyanakkor a megva-
lósítás csupán tíz napig – je-
gyezte meg Budai Ákos, hoz-
zátéve: a körültekintő munka
eredménye magáért beszél.
Valóban, az üzlet világos, mo-
dern és tágas, ugyanakkor
áttekinthető.
– Egészen megváltozott

ez az üzlet, teljesen más be-
lépni ide. És minden van,
ami szem-szájnak ingere –
jegyezte meg az egyik régi
vásárló. Balogh Jánosnémár a
reggel kilenc órai nyitás előtt
sorban állt az üzlet előtt, pe-

dig nem is a közelben lakik.
Mint mondta, azért szereti
a Pára Príma áruházat, mert
tiszta, higiénikus, és az el-
adók, pénztárosok is nagyon
udvariasak.
– Én azért járok ide, mert

nagyon sok amagyar áru, a jó
akció és – ami nagyon fontos
– itt még megvan a vásárlók
és az eladók közti személyes
kapcsolat, nem úgy, mint a
nagyáruházakban – mondta
egy másik régi vevő, Kovács
Istvánné, aki hetente kétszer
szokott bevásárolni a park-
városi üzletben. Hozzátette:
reméli, ez az udvariasság és
családias hangulat még soká-

ig megmarad – amihez per-
sze elengedhetetlen, hogy
az itt dolgozók is jó érzéssel
jöjjenek be reggelente.
– Szinte a kezdetektől itt

dolgozom, és nagyon szere-
tem ezt a helyet. A felújítás-
nak nemcsak azért örülök,
mert nagyobb lett az üzlet
választéka, hanem azért is,
mert a munkakörülménye-
ink is javultak – mondta az
egyik eladó hölgy. Hosszabb
beszélgetésre nem volt ideje,
hiszen sorra érkeztek a vásár-
lók, akik az új üzletre, a kibő-
vült kínálatra és az új akciókra
egyaránt kíváncsiak voltak.

(X)

MegújultazÉrdPáraPríma
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ZalaegersZegi 7 nap
XXV. évfolyam, 12. szám 

2015. április 1. 

Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 

ingyenes hetilapja

Először szereztek érmet a Magyar Kupában az érdi lányok

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

Érdi  Újság
Konyhakertek  
kerestetnek
Érd is csatlakozott az ott-

honi kertgazdálkodást 

népszerűsítő, Karcagról 

indított országos prog-

ramhoz, amelynek kereté-

ben Magyarország leg-

szebb konyhakertjeit dí-

jazzák majd. 

 n 3. oldal

Új háziorvosi  
rendelők

Három háziorvosi rendelő 

költözhet majd új helyre, 

ha egy magánbefektető a 

Felső utca 43. szám alatti 

ingatlanon megépíti az 

egészségház funkciót ellá-

tó épületet.

 n 6–7. oldal

Felújítások 
kezdődnek 
az iskolákban
Három iskola energetikai 

korszerűsítése kezdődhet 

meg a napokban a KEOP 

5.6.0 program keretében, 

mintegy 500 milliós for-

rásból. 
 n 14. oldal

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

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

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

Szálloda és sport-rehabilitációs központ is 

épülhet az Érd Aréna melletti területen
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Kedves  

Olvasóink!

Az Érdi Újság  

szerkesztősége  

2015. április 1-jétől 

új helyen, megújult 

környezetben  

várja partnereit.

Érdi  Újság

Új címünk:

2030 Érd, Felső u. 1.

telefonszámunk:  

06-23-520-117

Lapozzon bele  
az Érdi Újságba  
már a facebookon is!

facebook.com/
erdiujsag
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Nyúlgerinc gomba- és füstöltsonka-köntösben, 
lazac kagylóval, aszalt szilvás, fenyőmagos fürj-
comb – többek közt ezekkel az ételekkel ért el 
harmadik helyezést egy érdi fiatal a VIII. Szakma 
Sztár Fesztiválon, amelyen 1600 szakácstanuló 
indult. 

Az érdi Kovács Benjámin 
Marcell budapesti első és or-
szágos harmadik helyezést 
ért el az áprilisi VIII. Szak-
ma Sztár Fesztiválon. Az 
iparkamara évek óta meg-
rendezi ezt a versenyt a nap-
pali tagozaton végzős szak-
iskolai és szakközépiskolai 
tanulóknak, hogy a fizikai 
szakmák társadalmi presz-
tízse és vonzereje nőjön. A 
versenyeket 39 különböző 
szakmában hirdették meg, 
és 4600 diák vett részt az 
elődöntőkben – csak sza-
kácstanulóból 1600 indult. A 
válogatókba 410 versenyző 
került be. A budapesti döntő-
ben már csupán 195-en ver-
senyeztek – többezres néző-
közönség előtt, hiszen a fesz-
tiválra 15 ezer diák látoga-

tott el. A megnyitó ünnepsé-
gen jelen volt Orbán Viktor 
miniszterelnök is.

A szakácsverseny döntője 
több szakaszból állt, egy me-
nüt és háromféle hideg elő-
ételt kellett elkészíteniük a 
tanulóknak – ezeket neves 
szakácsok bírálták el –, 
majd szóban kellett vála-
szolni a vizsgakérdésekre. 

– Nagyon sokat készül-
tem, és a tanáraim, kollégá-
im mindenben segítettek. 
Tízféle menüt adtak meg 
előre, ezek egyikét kellett a 
helyszínen elkészítenem. Az 
én menüm citrusos édeskö-
mény-saláta volt, ezt követ-
te a konfitált kacsacomb, 
pirított zöldséges lencsével 
és polentával, desszertnek 
pedig piskótatekercs erdei-

gyümölcs-öntettel. Emellett 
három hideg előételt készí-
tettem, saját elképzeléseim 
szerint. Elsőként gravlax 
lazacot készítettem zöldfű-
szeres Szent Jakab-kagyló-
val, málnaecetben marinált 
céklával és sós citrommal 
ízesített római salátával. 
Másodikként nyúlgerincet 
gomba- és füstöltsonka-kön-
tösben; aszalt szilvás, fe-
nyőmagos fürjcombot, vajas 
fürj-rilette-tel, körteszőnye-
gen, gyömbéres karalábé-
val töltött koktélparadi-
csommal és cukkini tekercs-
csel. A harmadik hideg elő-
ételem pedig parajos, karot-
tás csicseriborsó „mille 
feuille” (sütemény) volt, ko-
rianderes bulgurral töltött 
hag ymával és saláta-
kavalkád dal, mézes-boros 
pisztáciával – sorolta a fővá-
rosi Dobos C. József Szak-
középiskola végzős tanuló-
ja, aki az országos harma-
dik mellett megkapta a fővá-
rosi iparkamara különdíját 
is, mivel Budapesten első 
helyezést ért el. 

Kovács Benjámin Marcell 
tanulóidejét a Gellért Szálló-
ban tölti, ahol június elsejé-
vel munkába áll – szeptem-
berig. Eredményének kö-
szönhetően ugyanis két évig 
ösztöndíjjal tanulhatja a 
szakmát Franciaországban.

– Úgy érzem, a francia 
szakácsbizonyítvány hatal-

mas lökést ad majd. Ráadá-
sul ezt az alapképzést két-
szer két éves továbbképzés 
követi, ami olyan, mintha 
doktorit végeznék. Francia-
országi tanulmányaihoz 
persze még meg kell tanul-
nia a nyelvet, de bízik abban, 
hogy az már igazán nem esik 
majd nehezére. n Á. K.

Érdi szakács a szakma sztárja 

Kovács Benjámin Marcell Franciaországban tanul tovább ösztöndíjjal 

23
62

18

N y i t v a t a r t á s : h é t f ő t ő l s z o m b a t i g 6 ó r á t ó l 2 2 ó r á i g
Kivéve 2015. május 31-én vasárnap, amikor is reggel 6 órától 20 óráig várjuk kedves vásárlóinkat!
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