
„Az élet minősége és nem a hosszúsága számít!”
Interjú Gáborné Harmath Aliz karnaggyal, az idei Csuka Zoltán-díj kitüntetettjével n 4–5. oldal
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Baráti Kristóf és Lady Harmsworth Érden

Épül a Parkvárosi vízelvezetés
Évtizedes probléma oldódik meg ezekben a napok-
ban a Somogyvári utcában és annak környékén. Egy 
kilométeres szakaszon ugyanis betonelemekből 
álló árkot építenek az ÉKFI szakemberei a Bem tér 
irányából a Lőcsei út felé.  n 7. oldal

III. Érd Szépe gála szombaton
Ki a legszebb hölgy széles e vidéken? Szombaton 
este megtudhatjuk: ekkor tartják a szépségkirálynő-
választás döntőjét. Egy héttel a gála előtt, Rábaközi 
Andrea közreműködésével már javában folynak a 
próbák a Szepes színpadán. n 19. oldal

A lányok is focizni akarnak
Az Érdi VSE vezetősége az elmúlt héten sajtótájé-
koztatón jelentette be, hogy a férfi labdarúgók, a 
tollaslabdázók és a sakkozók mellett elindítja ne-
gyedik szakosztályát, s ezentúl már hölgyek is jár-
hatnak focizni Érden. n 20. oldal

Exkluzív vendége volt a múlt héten az 
ötödik születésnapját ünneplő Zenei 
klubnak Baráti Kristóf hegedűművész 
személyében.

A harminchét éves Kossuth-, Liszt- és 
Príma-díjas művész magával hozta azt 
a „Lady Harmsworth” Stradivarit, me-
lyet a chicagói Stradivari Alapítványtól 
kapott. A hangszer 1703-ban készült, s a 
mai napig zseniális, megismételhetet-
len, csodálatos mestermű. Baráti Kris-
tóf soha nem tartotta magát csodagye-
reknek, s ahogy elmondta: mindenki 
tehetséges valamiben, neki pedig a he-
gedű „állt a kezére”. Hat éve vezényel is, 
bár mint fogalmazott, a „szólistaprima-
donna” attitűd nem jellemző rá. Szabad-
idejében sportrepülőt vezet és szenve-
délyesen fényképez, bár az utóbbi évek-
ben elfoglaltságai miatt inkább csak a 
fotózás maradt meg. Kocsis Zoltán így 
vélekedett róla: „Mind virtuozitásának, 
mind pedig a zenekarral létrehozott 
nagyszerű összhangnak köszönhetően 
kitűnő szólistának tartom”.

Részletek a 9. oldalon.

Új LADA Granta
1 999 000 Ft-tól extrákkal!
5 év garancia • Részletfizetési lehetőség • Használtautó-beszámítás

LADA Sipos márkakereskedés és szerviz
2030 Érd, 6-os főút 23 km (Citroën Sipos autószalon)

06/23-521-630, info@ladasipos.hu
www.ladasipos.hu
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A képviselők fogadóórája
1.  aNTUNoVITS aNTal (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁRolY (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSolT (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  dR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ-KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKaUER NoRBERT (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KoPoR TIHaMÉR (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17-18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  doNKÓ IGNÁC (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  dEMJÉN aTTIla (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜlÖP SÁNdoRNÉ (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18-19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁlY (FIDESZ-KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  dR. VERES JUdIT (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18-19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZaBÓ BÉla (FIDESZ-KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206-208.

CSoRNaINÉ RoMHÁNYI JUdIT 
(MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

dR. CSŐZIK lÁSZlÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szalai.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

dR. HaVaSI MÁRTa (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PUlaI EdINa (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBoR (MSZP-DK-EGYÜTT) 
 06-20-399-6227 
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com 
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15-20 óra között  
a Mária utca 22-ben.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
dR. aRadSZKI aNdRÁS (FIdESZ-KdNP)
 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
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

dR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-313-as 
telefonszámon.

TÓTH TaMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-369-
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁRoS aNdRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9-11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A diákpolgármester fogadóórája
ToMKa lIlla, Ifjúsági Önkormányzat

 06-20-534-5957 
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.
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HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00-18.30, 
szerda 8.00-12.00 és 13.00-16.30.
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu

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; 
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.

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; Ügyfélfogadás: 
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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; 
E-mail: ugyfelszolgalat@
erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
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 
9.00–1.00 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák ügyfél-
fogadási rendje: hétfőn 9.00–12.00 
és 13.00–15.30, szerda-péntek 
9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: 
minden hétfő 9.00–11.00. Illeté-
kességi 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

Februárban minden lakoshoz megérkeznek a gépjármű-, illetve a helyi 
adókkal kapcsolatos folyószámla-értesítők, amelyekből tájékozódhatnak 
a 2016. évi adóelőírásaikról. Hogy mit és milyen határidővel kell fizetni 
az idén, és ki, hogyan kaphat könnyítést vagy éppen mentességet, arról 
Kartikné Szilágyi Enikő, az önkormányzat adócsoportjának vezetője adott 
lapunknak tájékoztatást.

Bár 2015-től bármelyik te-
lepülésnek lehetősége van 
települési adó kivetésére, 
Érden nem változott sem a 
helyi adók tárgya, sem azok 
mértéke. Ami a legtöbb érdi 
lakost érinti, az minden bi-
zonnyal az építményadó, 
amit négy részletben kell 
megfizetni: március, június, 
szeptember és december hó-
napok közepéig. A helyi ren-
delet szerint az építményadó 
mértéke a lakás céljára szol-
gáló építmények esetében 
négyzetméterenként 440, 
nem lakás céljára szolgáló 
építményeknél 880 forinttól 
differenciáltan kerül megál-
lapításra. Mivel a bejelentett 
lakosok után személyenként 
10 – de legfeljebb 50 – száza-
lék adókedvezmény illeti 
meg a magánszemélyeket, 
az építményadó átlagosan 
húsz-huszonötezer forintos 
éves terhet jelent egy-egy 
családnak.

Előfordulhat, hogy valaki 
nem tudja teljes egészében 
befizetni a negyedéves adót. 
Ilyen esetben kérhet részlet-
fizetést, adómérséklést, sőt, 
bizonyos esetekben akár a 
teljes adót is törölhetik, a ké-
relmező jövedelmi, vagyoni 
helyzetének függvényében.

– A fizetési könnyítés fel-
tételeit az adózás rendjéről 
szóló törvény írja elő. Min-
den esetben azt vizsgáljuk, 
hogy az adózó és családja 
megélhetését veszélyezteti-e 
az adó megfizetése, vala-
mint azt is megnézzük, hogy 

részletfizetési kérelem ese-
tén tudja-e majd fizetni a 
szükséges részleteket. Min-
den esetben igyekszünk az 
adózónak segíteni abban, 
hogy valamilyen módon tel-
jesíteni tudja kötelezettsé-
gét, vagy ha olyan nehéz 
helyzetben van, elengedjük 
az adóját – mondta a cso-
portvezető, hangsúlyozva: 
ezeket a kérelmeket csak 
akkor tudják befogadni, ha a 
benyújtónak tartozása van – 
tehát előre, még az adó kive-
tése előtt könnyítést, részlet-
fizetést kérni nem lehet.

A mentességet  
kérni kell

Az önkormányzat rendele-
te alapján mentesülhetnek 
az adó megfizetése alól azok 
a 70 éven felüli, egyedül élő 
idős emberek, akinek a havi 
nettó jövedelme nem haladja 
meg a nyugdíjminimum há-
romszorosát, azaz 85 500 fo-
rintot. 70 éven felüli házas-, 
illetve élettársak is kérhetik 
az adómentességet, ha kette-
jük havi jövedelme nem ha-
ladja meg a 114 000 forintot 
(ez egy főre számítva a nyug-
díjminimum duplája). Fon-
tos, hogy ez a mentesség 
nem jár automatikusan, 
csakis kérelemre.

Mentesülhet az adófizetés 
alól az is, aki rokkant, vagy 
a vele közös háztartásban 
élők egyike az, illetve fogya-
tékossági támogatásban ré-
szesül, és a háztartásban az 

egy főre jutó nettó jövedelem 
nem haladja meg a minden-
kori nyugdíjminimum más-
félszeresét (42 750 forintot). 
A rossz szociális helyzetben 
élők egyedi kérelmet is be-
nyújthatnak adójuk mérsék-
lésére.

A telekadó jóval kevesebb 
embert érint: mértéke négy-
zetméterenként 55 forint; az 
adó befizetésére ugyanúgy 
negyedévente kerül sor, mint 
az építményadó esetében.

– Az alapterület szerinti 
építmény- és telekadó öt esz-
tendeje váltotta fel az érték-
alapút. Úgy tapasztaljuk, a 
lakosság már hozzászokott 
a változáshoz, a negyed-
évenkénti befizetés lehetősé-
gével, valamint a biztosított 
kedvezményekkel pedig el-
értük, hogy ne legyenek túl 
magasak a részletek – fűzte 
hozzá Kartikné Szilágyi 
Enikő.

Talajterhelési díj
Aki 2014. július 1-jéig nem 

kötött rá a csatornára, an-
nak minden év március 31-
éig talajterhelési díjat kell 
fizetnie az elhasznált ivóvíz 
mennyisége után – és ez nem 
kis összeg: köbméterenként 
3600 forint (a talajterhelési 
díj mértékét jogszabály és 
nem helyi rendelet határoz-
za meg). Igaz, ezek a lakosok 
kapnak tíz százalék locsolá-
si kedvezményt, és aki külön 
locsolási mérőórával rendel-
kezik, az is kevesebbet fizet. 
A talajterhelési díj alapja 
csökkenthető az elszállított 
szennyvíz mennyiséggel, 
amit a lakos az arra kijelölt 
szolgáltatóval szállíttat el – 
és ezt számlákkal igazolni 
tudja –, de Kartikné szerint 
még így is több százezer fo-
rintos talajterhelési díjakat 
ró ki az önkormányzat – 
olyan nagy összegekről van 
tehát szó, amelyekből a csa-
tornabekötés az esetek több-
ségében megvalósítható len-
ne.

– Mintegy háromezer 
olyan ingatlan lehet, ahol va-
lamilyen okból még nem kö-
töttek rá a rendelkezésre 

álló közcsatornára. A köz-
műszolgáltató minden évben 
megadja az adócsoportnak, 
mely háztartások fizetnek 
csupán az ivóvíz-szolgálta-
tásért, és ezek alapján szó-
lítják fel a csatornadíjat nem 
fizetőket, hogy vallják be 
vízfogyasztásukat, és fizes-
sék be a talajterhelési díjat 
– tudtuk meg a csoportveze-
tőtől, aki elmondta azt is: a 
könnyítésre, illetve mentes-
ségre ugyanazok a szabá-
lyok vonatkoznak, mint az 
építményadó esetében.

Iparűzési adó
Bár a gépjárműadó nem a 

helyi adók csoportjába tarto-
zik, az első részlet fizetése 
március közepéig esedékes, 
míg a másodikat szeptember 
15-ig kell befizetni. Ugyane 
határidőkkel fizethetik be a 
vállalkozók a helyi iparűzési 
adó első és második előleg-
részletét, míg a tavalyi adó-
év elszámolását május 31-éig 
kell megejteniük.

– Akinek a vállalkozás-
szintű adóalapja nem éri el 
az évi 2,5 millió forintot, 
mentesül az iparűzési adó 
megfizetése alól. Érden na-
gyon sok a kisvállalkozás, 
és zömüket érinti ez a ked-
vezmény, vagyis közel há-
romezer cég vagy egyéni 
vállalkozás él ezzel a lehető-
séggel – jegyezte meg az 

adócsoport vezetője, aki fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
2016-tól e kedvezmény úgy-
nevezett de minimis támoga-
tásnak minősül, így az érin-
tett vállalkozásoknak 2017. 
május 31-éig nyilatkozatot 
kell tenniük, hogy élhesse-
nek vele. A 2015-ös adóévre 
azonban ez még nem vonat-
kozik.

Érd a 
középmezőnyben

Adófizetés idején sokak-
ban felmerül a kérdés: más 
településeken kevesebb 
vagy több adót fizetnek az 
emberek? Megyei jogú vá-
rosok tekintetében létezik 
egy rangsor; eszerint Érd a 
második harmadba tartozik, 
vagyis azon városok közé, 
ahol alacsonyabbak az adó-
mértékek. 

– Sajnos, adóbevétel, illet-
ve a beszedett adók tekinte-
tében is középen állunk, de 
azt elmondhatjuk, hogy az 
adózási morál semmivel sem 
rosszabb, mint más települé-
seken: az érdiek általában 
teljesítik ilyen irányú kötele-
zettségeiket – zárta szavait 
Kartikné Szilágyi Enikő.

A helyi adókról bővebb in-
formációkat a www.erd.hu/
nyitolap/e_ugyintezes olda-
lon találhatnak.

n ÁdÁM KaTalIN

Részletfizetés, mérséklés, mentesség is kérhető

Adókörkép: mikor, mit kell fizetnünk?

Érd hátulról a harmadik helyen áll a megyei jogú városok 
között a helyi adóbevételek alakulása tekintetében – derül 
ki a Megyei Jogú Városok Szövetségének 2015 márciusában 
készült kimutatásából. Ez nem véletlen, hiszen ami az ipar-
űzési adót illeti, míg a listavezető Győrnek 17 milliárdos be-
vétele volt 2014-ben, addig Érdnek 1,62 (ezzel mindössze 
Salgótarjánt előzi meg a sorban). Az egy főre jutó helyi adó-
bevétel tekintetében is utolsó előtti a város: egy lakosra ta-
valyelőtt 42 ezer forint jutott, míg mondjuk Szolnokon 75 
ezer, Győrben pedig 160 ezer forint (az utolsó szintén Salgó-
tarján, 37 ezer forinttal). Idegenforgalmi adóbevétele gya-
korlatilag nem volt a városnak, építményadó-bevétel (950 
millió forint) tekintetében viszont a középmezőnyben he-
lyezkedtünk el 2014-ben (nagyjából Egerrel és Hódmezővá-
sárhellyel egy szinten).

Érden nem változott sem a helyi adók tárgya, sem azok mértéke (ké-
pünk illusztráció)
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Kicsi gyermekkorától tanítani szeretett volna, 
tizenhét év után mégis feladta a pedagógusi 
pályát a családjáért. Húsz év kihagyás után a Szir-
mok Városi és Pedagógus Női Kar vezetőjeként 
tért vissza a zene oktatásához. Idén a magyar 
kultúra napja alkalmából a város Csuka Zoltán-
díjjal tüntette ki.
n Bálint Edit

– Hogyan fogadta az elis-
merést?

– Meglepett. Soha nem 
gondoltam, hogy egyszer ek-
kora megtiszteltetés ér. 
A díj viszont jelzi: jó célokért 
küzdünk a hétköznapokban. 
Mivel elődeim, nagyszüleim 
és szüleim is magas mércét 
állítottak fel számomra, 
ahogy eddig, továbbra is 
arra törekszem, hogy az élet 
minden területén száz szá-
zalékot teljesítsek. A kórus-
tagok is örülnek, hiszen kö-
zös munkánk eredménye a 
díj, szükségünk van egy-
másra, minket az éneklés 
szeretete tart össze.

– Az énekkar 31 éve műkö-
dik. Ön mióta tagja ennek a 
közösségnek?

– Nyolc éve vagyok kórus-
tag. Öt évvel ezelőtt Szabóné 
Bozóki Flóra, az énekkar 
alapító karnagya visszavo-
nulása előtt felkért a kórus 
vezetésére. Flóra nénit tulaj-
donképpen kisgyermekko-
romtól ismertem. Később, 
amikor én is tanítani kezd-
tem, ő már szakvezetőként 
dolgozott az érdi iskolák-
ban, így lehetősége nyílt 
megismerni a zenepedagó-
g iai teljesítményemet. 
A  húszéves kihagyásom 
sem számított neki, amikor 
engem választott utódjául. 
Nehezen álltam kötélnek, 
tartottam attól, hogy a két 
évtized túl nagy rést hagyott 
az énektanári pályámon. Vé-
gül a fiam győzött meg, hogy 
mégis bele kell vágnom és 
neki lett igaza. Noha teljes 
odaadást, kemény munkát 
követel mindannyiunktól, 
kifejezetten szeretem a kó-
ruspróbákat. Élvezem, hogy 

minden új dal betanulásakor 
szinte lépésről-lépésre kita-
pintható az a folyamat, aho-
gyan eljutunk a tiszta, töké-
letes hangzásig. Pedig a 
Szirmok tagjainak zöme 
nem képzett énekes vagy ze-
nész, de szeretnek énekelni, 
és ez a fontos. Addig gyako-
rolunk, amíg nem úgy hang-
zik fel a kórusmű, ahogy én 
szeretném. Persze ők is meg-
hallják, mikor csendül fel 
tökéletes összhangban egy-
egy kórusének. Ilyenkor 
együtt örülünk az ered-
ménynek.

– Említette a „kihagyást”. 
Tizenhét év tanítás után 
száznyolcvan fokos fordula-
tot vett az élete, pályát vál-
tott. Miért?

– Elsősorban a családo-
mért hoztam meg ezt a szá-
momra roppant nehéz dön-
tést, de szeretném hangsú-
lyozni, hogy nem bántam 
meg. Egyrészt azért nem, 
mert így volt lehetőségem 
arra, hogy beteg szerettei-
met ápoljam és eközben fel-
ismerjem, hogy a zene terá-
piának is kiváló. Gyógyír a 
nehéz helyzetekben, mert a 
zene által jobb életminősé-
get biztosíthatunk a beteg-
nek. Az éneklés mindenkire 
jótékonyan hat, általa felsza-
badultabbak lehetünk. 
A zene képes elfeledtetni a 
bajt, fáradtságot, levertsé-
get. Ezt minden egyes kórus-
próbán megtapasztaljuk. 
Még a legnehezebb zenei 
művek begyakorlása is üdí-
tően hat mindenkire. Valójá-
ban azért hagytam ott a ta-
nítást, mert a férjemmel egy 
kis elektronikai boltot nyi-
tottunk, amihez rám is szük-
ség volt. Szerettük volna, ha 
anyagilag biztosítani tudjuk 
gyermekeink taníttatását, 

jövőjét. Később azonban 
egymás után jöttek a beteg-
ségek a családomban, gon-
dozásra, otthoni ápolásra 
szorultak a szeretteim, köz-
tük a férjem is, így végig 
mellettük lehettem. Miután 
elvesztettem a férjemet, pár 
éve egyedül vezetem az üzle-
tet. Engem a nagyszülők a 
nagynénémmel közösen ne-
veltek fel, mert ötéves ko-
romban anyámat, hétévesen 
az apámat veszítettem el. 
Kötelességemnek éreztem, 
hogy velük legyek, amikor 
ők szorultak segítségre. Az 
otthoni betegápolás azon-
ban korántsem volt egysze-
rű, bizony gyakran tört rám 
a kétségbeesés a tehetetlen-
ség miatt. Szerettem volna 
legalább egy kicsit javítani a 
hétköznapjaikon, hogy be-
tegségük dacára emberhez 
méltón élhessék életük utol-
só napjait is. Mígnem felis-
mertem, hogy a zene és az 
ének segítségével hihetetle-
nül sokat elérhetek. Apó-

somnak elkezdtem hegedül-
ni meg énekelni, és engem is 
meglepett, hogy a zene hatá-
sára látványosan javult a 
kedélyállapota.

– Az ember alapvetően 
nem kezd el muzsikálni, ha 
nagy baj van a családjában. 
Hogyan jutott eszébe, hogy 
a zenét hívja segítségül?

– Végső kétségbeesésem-
ben, amikor már minden 
más módszerrel hasztalan 
próbálkoztam. Izomsorva-
dásban szenvedett, és egy 
nap nem tudott lábra állni. 
Hiába kérleltem, próbálja 
meg, segítek, nem volt haj-
landó moccanni sem! Tud-
tam, ha nem veszem rá, hogy 
felálljon, haláláig ágyban 
fekvő beteg marad. A tehe-
tetlenségem miatt dühös let-
tem, és azt találtam monda-
ni: jó, ha nem séta, akkor 
táncoljunk egyet! Erre az én 
mindig úriember apósom 
egyszerre csak kihúzta ma-

gát az ágy szélén: Tánc? Az 
jöhet! – mondta nem kis meg-
rökönyödésemre. Ő ugyanis 
abban a pillanatban fel sem 
fogta, hogy a tánchoz is fel 
kell állni! Szerencsére volt 
már gyakorlatom abban, ho-
gyan kell felemelni egy bete-
get, majd mélyen a szemébe 
néztem, hogy eltereljem a fi-
gyelmét: Nézd csak, kék a 
szemem! – mondtam, és el-
kezdtem énekelni: „Az a 
szép, az a szép, akinek a…” 
Mi történt? Már mondanom 
sem kellett, hogy kezdjen el 
lépkedni: jobb láb után moz-
dult a bal láb, szép lassan 
elindultunk, hiszen az agya 
már ráállt a tánclépésekre. 
Utána mindennap énekel-
tünk és jártunk, fokozato-
san növelve a távokat. Fél év 
múlva már hazaengedhet-
tük anyósom mellé, nem volt 
szüksége 24 órás felügyelet-
re. A zenének köszönhetően 
annyit javult az állapota, 
hogy képes volt napi kétórás 
sétákat is megtenni.

– A tragédiák azonban ké-
sőbb sem kímélték a család-
ját. Nem sokkal később újabb 
borzasztó betegséggel kel-
lett szembenézniük.

– Alig temettük el apóso-
mat, a férjemnek drasztiku-
san romlani kezdett a látá-
sa, a szemész kivizsgálásra 
küldte, majd az egykori, agy-
sebész osztálytársa felállí-
totta a rettenetes diagnózist: 
az agydaganat egyik legag-
resszívebb fajtája! Nekem 
azt is megmondta, legfeljebb 
egy hónapja van hátra! Nem 
engedtem, hogy a férjem 
megtudja, sejtettem, a hír 
összetöri és azonnal feladja! 
Az volt az első gondolatom, 
hogy nekem most erősnek 
kell lennem, nem siránkoz-
hatok! Eldöntöttem, hogy jó-
kedvvel vészeljük át ezeket a 
napokat. Később – bár nem 
sok jóval biztattak – műtétre 
is sor került, ami után a fér-
jem kómába esett, azt is 
mondták, nem ébred fel töb-
bé. Tennem kellett valamit: 
erősen megfogtam a kezét, 
és azt a dalt kezdtem a fülé-
be dúdolni, amit legjobban 
szeretett hallani a lányunk 
előadásában. Abban a pilla-
natban éreztem, hogy itt ma-
rad még velünk, élni fog! Az 
orvosok nem értették minek 
örülök, talán azt hitték, meg-
hibbantam bánatomban, vi-
szont a férjem két hét múlva 
kikerült az intenzív osztály-
ról, de haza csak úgy enged-
ték, ha járni is megtanul. 
Ami a gyógytornásznak két 
hét alatt nem sikerült, én egy 
nap alatt megoldottam: aho-
gyan apósomat, őt is a zené-
vel, a „tánccal”, sikerült lé-
pésről-lépésre talpra állíta-
ni, járásra bírni. Így nem 
egy, hanem öt hónapot tölt-
hettünk még együtt vele! 
Egyszer sem sírtam, és bol-
dog vagyok, hogy ennyi erőt 

kaptam Istentől! Az utolsó 
három hetet már kórházban 
töltötte, de folyamatosan a 
fülén volt a fülhallgató, a leg-
kedvesebb zenéit hallgatta. 
Ez még a morfiumot is kivál-
totta, nem volt szüksége erős 
fájdalomcsillapítóra. Rá két 
évre a nagynénémnél fedez-
tek fel agydaganatot. Sajná-
latos, de ekkorra már „szak-
értő” lettem az ápolásban. Ő 
az utolsó hónapjában csak 
akkor volt hajlandó az ételt 
magához venni, ha énekel-
tem neki, ezért a kórházba is 
bejártam megetetni. Míg má-
sokat elgyengítenek a tragé-
diák, nekem hihetetlen erőt 
adtak, amit valóságos cso-
daként éltem meg.

– Noha nem tudhatta elő-
re, de a pályaelhagyás okkal 
történt – más küldetése volt. 
Ön is így élte meg?

– Igen. Pedig szó szerint 
zokogva hagytam ott a taní-
tást, hiszen kicsi gyermek-
koromtól pedagógusnak ké-
szültem. Ráadásul meglehe-
tősen nagy fordulatot jelen-
tett számomra, hogy ma-
gyar-zene szakos tanárként 
egy elektronikai bolt működ-
tetését vállaltam. Igaz, első-
sorban a férjem műszaki tu-
dására támaszkodtunk, de 
én sem engedhettem meg 
magamnak, hogy „bután” 

álljak a pult mögött, ha kér-
deznek a vevők. Kénytelen 
voltam tehát a fizikával is 
megbarátkozni. Bármilyen 
furcsa, ezekből az ismere-
tekből még a kórus számára 
is sikerült előnyt kovácsolni, 
ugyanis képes vagyok egy-
ből felmérni a templomok, 
termek akusztikáját és en-
nek megfelelően megállapí-
tani, ki hova álljon, hogy mi-
nél tisztább és szebb hang-
zású legyen a fellépésünk. 
Az ember soha nem tudhat-
ja, mikor mi válik hasznára!

– Szívesen emlékszik vissza 
azokra az évekre, amíg taní-
tott?

– Ó, igen! Parkvárosban 
kezdtem 1975-ben. Akkori-
ban rengeteg nehéz sorsú, 
tanulási nehézségekkel küz-
dő diák volt abban az iskolá-
ban. Nekem mindig az volt az 
elvem, hogy nem szigorral, 
hanem szeretettel kell a gye-
rekeket tanítani, nevelni. 
Mivel magyart, zenét és raj-
zot is oktattam, megpróbál-
tam összekapcsolni a művé-
szeteket. Rajzórán zenét 
hallgattunk, zeneórán azt 
kértem, rajzolják le, mit kép-
zelnek el, mit éreznek a zene 
hallatán. Nem egyszer fest-
ményt „csempésztem” be az 
órára, a kötelező olvasmányt 
meg elkezdtem felolvasni, de 
a legizgalmasabb résznél 
abbahagytam. Mindenkit ér-
dekelt a folytatás! Később a 
Bolyai Iskolában tanítottam 
hét éven át. Nagyon szeret-
tem a hivatásomat, de úgy 
vélem, mindaz, amivel az el-
múlt húsz év megajándéko-
zott, miközben a szeretteim-
re időt és energiát fordíthat-
tam, bőségesen kárpótolt 
azért, hogy el kellett hagy-
nom a pedagógusi pályát. Az 
életem nagy tanulsága, hogy 
semmire sem szabad azt 
mondani: „ez nem érdekel, 
nekem soha nem fog menni”! 
Diákkoromban kirázott a hi-
deg a fizikától, mégis erőt 
vettem magamon, nem hagy-
tam, hogy kifogjon rajtam. 
Megtanultam, amit muszáj 

volt, és lám, később hasz-
nomra vált. Hogyan is vehet-
tem volna át egy műszaki 
bolt vezetését a férjem halá-
la után, ha egyáltalán nem 
értek a fizikához? Meggyő-
ződésem, hogy a gyerekein-
ket sem szabad hagyni, hogy 
csak egyetlen területre össz-
pontosítsák az érdeklődésü-
ket, és minden más háttérbe 
szoruljon. A  lányommal is 
rengeteg vitánk volt, mert 

zenésznek tanult volna, de 
nem engedtem azonnal kon-
zervatóriumba, hogy ne 
„egysíkú” ember legyen. 
Megköveteltem tőle a gimná-
ziumi érettségit, mert egy 
zenésznek is szüksége van 
az általános műveltségre. 
Közben a gimnáziumban a 
német nyelvet is magas szin-
ten elsajátíthatta, aminek 
köszönhetően végül felvet-
ték a grazi akadémiára, ott 
tanul most orgonaművész-
nek. Fontosnak tartottam, 
hogy mindkét gyermekem 
széles skálájú ismereteket 
szerezzen, mert nem tudjuk, 
milyen kihívásokat tartogat 
számunkra az élet…

– Hogyan sikerült a legne-
hezebb pillanatokban is op-
timistának maradnia?

– Az az elvem, hogy sirán-
kozással csak még mélyebb-
re jutunk, de nem oldunk 

meg semmit. Mindig azt tar-
tottam szem előtt, hogy a 
legnehezebb helyzetekben 
sem a saját „szerencsétlen-
ségemmel” kell foglalkoz-
nom, hanem az önsajnálat 
helyett – amennyire tőlem 
telik – meg kell próbálnom 
javítani a helyzeten. Meg-
győződésem, hogy nem az a 
lényeg, meddig, hanem ho-
gyan és milyen minőségű 
életet él az ember.

– Öt esztendeje irányítja a 
Szirmok kórust. Mit szeretne 
még elérni, mik a tervei?

– Még sok új dalt betaníta-
ni a kórusnak, hogy széles 
körű legyen a kínálat, hiszen 
többnyire úgy válogatom 
össze a műveket, hogy bár-
milyen alkalomból érkező 
fellépési kérésnek eleget te-
hessünk. Szerencsére ren-
geteg helyre hívnak bennün-
ket. Bár a kórustagok részé-
ről gyakran ér emiatt kriti-
ka, én mégis kizárólag az 
igényes művekhez ragaszko-
dom. Legfőbb célom a ma-
gyar kórusművészet ápolása 
és bemutatása, de emellett 
persze külföldi szerzők 
nagyszerű művei is bekerül-
nek műsorainkba. Közben 
kiváló a kapcsolatunk a töb-
bi érdi kórussal, szívesen 
megyünk el egymás fellépé-
seire. Nem az a lényeg szá-
momra, hogy a Szirmok áll-
jon a színpadra, hanem az, 
hogy az emberek nyitottak 
legyenek a magyar zenekul-
túra megismerésére. Talán 
Szokolai Sándor Ima a hazá-
ért című szerzeménye – 
amelyre nemrégen bukkan-
tam rá, és az érdi elhurcol-
takra emlékezve énekeltünk 
el először – fejezi ki legin-
kább a hitvallásomat. Így 
hangzik: „Tedd e csöppnyi 
népet naggyá, lelkében, hité-
ben, becsületében!” Ezért 
küzdünk mi is a Szirmokkal.

Beszélgetés Gáborné Harmath Aliz karnaggyal

Az élet minősége és nem a hosszúsága számít! Gáborné Harmath aliz magyar-zene tanárként végzett. Öt 
évvel ezelőtt vette át a Szirmok Városi és Pedagógus Női Kar 
vezetését. A gondosan összeállított műsorokkal ez idő alatt 
közel ötven alkalommal vitte sikerre a kórust. A város ren-
dezvényein rendszeresen fellépnek, minden év decemberé-
ben adventi és karácsonyi koncerteket adnak. Két alkalom-
mal eljutottak a Zeneakadémiára is. Minden évben részt 
vesznek a különböző vidéki helyszíneken megrendezett 
Országos Pedagógus Kórustalálkozókon, amelyek így állan-
dó megmérettetést jelentenek számukra. Fennállásuk 31 
éve alatt külföldre is eljutottak: Finnországban, Ausztriában, 
Kolozsváron léphettek fel, majd 2009-ben Érd angliai test-
vérvárosában, Poyntonban is műsort adtak, az ottani kórus 
meghívására. Az eddigi legnagyobb elismerést az olasz 
szervezésű Chorus Inside Nemzetközi Kórustalálkozó ezüst 
oklevele jelentette 2013-ban. 2014 kiemelkedő eseménye a 
szabadkai fellépés volt számukra, amelynek köszönhetően 
Érd vajdasági testvérvárosával is elindult a kulturális együtt-
működés.

A Szirmok Városi és Pedagógus Női Kar 30 éves jubileumi koncertje 2014-ben

A karnagy átveszi az idei Csuka Zoltán-díjat T. Mészáros András pol-
gármestertől
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Városunk a tizedik helyszíne a Pest Megyei 
Értéktár vándorkiállításának, amelynek során az 
Érdikumokkal is megismerkedhettek a látoga-
tók. A tárlatot minden településen egy szakmai 
tanácskozás is kísérte, amit a múlt csütörtökön 
tartottak meg az Érdi Galériában.

Az Értéktár konferencia 
kezdetén Harkai László, a 
Megyei Értéktár Bizottság el-
nöke elmondta, hogy Érd a 
helyi értékeinek gazdagságá-
val különleges állomása a 
megyei vándorkiállításnak. 
Ezt követően Tóth Tamás al-
polgármester hangsúlyozta: 
nemzeti örökségünk lényege, 
hogy egymásra találjunk egy 
szobornál, festménynél, 
énekkari produkcióban, kon-
certen vagy bármiben, ami 
népünk fiainak alkotása.

Dr. Szép Tibor, Pest Megye 
Önkormányzatának jegyzője 
bevezető beszédében kiemel-
te: Pest megyében jelenleg 
130 értéket tartanak nyilván, 
ami országos szinten is ki-
emelkedőnek számít. Ezekből 
tizenhetet terjesztettek fel ki-

emelt magyar értéknek, ame-
lyek akár még hungarikumok 
is lehetnek, majd örömmel je-
lentette be, hogy a Magyar 
Földrajzi Múzeum is szerepel 
közöttük. Szép Tibor hangsú-
lyozta: azért sürgetik a még 
megragadható értékek ösz-
szegyűjtését és rendszerezé-
sét, mert óriási sebességgel 
tűnnek el és lesznek az enyé-
szeté, ha nem lépünk idejében 
és nem vigyázunk rájuk!

Az Értéktár konferencián 
részt vett Závogyán Magdol
na, az EMMI kultúráért fele-
lős helyettes államtitkára is, 
aki előadásában kifejtette: 
azt szeretnék elérni, hogy 
egy-egy közösség a sajátjá-
nak is érezze mindazt, amit 
értékként kíván megjeleníte-
ni. – Ha nem elevenednek meg 

a régi ünnepek, mint itt Érden 
is, akkor csak a szürke hét-
köznapok maradnak szá-
munkra. Ha elfeledjük hagyo-
mányainkat, akkor nincs, 
ami összetartson és megtart-
son bennünket, akkor köny-
nyen elveszünk s végül elve-
szítjük önmagunkat is” – fo-
galmazott a helyettes állam-
titkár.

Dr. Horváth Zsolt koordi-
nációs megbízott elmondta, 
közel félezer működő érték-
tár van az országban, a 2015. 
évi törvény pedig már lehető-
vé teszi, hogy a határainkon 
túli magyarlakta települések 
közösségei is létrehozzák sa-
játjaikat.

Ambrus Vilmos etnográ-
fus, a Megyei Értéktár Bizott-
ság szakmai tanácsadója né-
hány gyakorlati tanácsot is 
megosztott a pályázat be-
nyújtásával kapcsolatosan, 
kiemelve: új lendületet adhat 
a helyi értéktáraknak, hogy 
idén Az év értéke címmel díjat 
alapítottak a megyében, 
amellyel olyan értékeket is-
mernek el, amelyek köré a te-
lepülések gazdasági és tu-
risztikai marketinget is képe-
sek felépíteni.

A konferenciát fórum és a 
Szirmok Városi és Pedagógus 
Női Kar előadása zárta.

n BÁlINT EdIT

Új számítógépeket és laptopokat kaptak az 
önkormányzattól az érdi védőnők, akiknek nagy 
szükségük van a korszerű eszközökre: a jövőben 
a gyermekek szűrővizsgálatának kérdőíves részét 
interneten keresztül végzik majd.

Tíz asztali számítógépet 
és hat laptopot kaptak kará-
csonyra az érdi védőnők az 
érdi önkormányzattól. T. Mé
száros András polgár-
mester még nyáron, a 
százéves védőnői szol-
gálatot ünneplő helyi 
rendezvényen jelentette 
be, hogy újra cserélik a 
védőnők elavult gép-
parkját.

– Az iskolai védőnők 
egy-egy laptopot kap-
tak, hiszen ők több in-
tézményt is ellátnak, 
míg a tanácsadókba 
asztali gépek, valamint 
multifunkciós nyomta-
tók kerültek. Az eszközök 
beüzemelése most zajlik – 
mondta lapunknak Stibrá
nyi Mártonné vezető védő-
nő, hangsúlyozva: a korsze-
rű számítógépek használata 
elengedhetetlen számukra, 

mivel a csecsemők kötelező 
szűrővizsgálatainak kérdő-
íves részét a jövőben nem 
személyesen, hanem inter-

neten keresztül végzik a vé-
dőnők.

– A tesztek részletesebbek 
és gyakoribbak lesznek, 
több mindenre fókuszálnak 
majd, és internetes felületen 
keresztül kell kitöltetnünk 

őket. Természetesen azok-
nál a családoknál, ahol nincs 
internet, személyesen is mód 
lesz a kérdések megválaszo-
lására – tette hozzá 
Stibrányiné.

– A védőnők egyébként már 
méhnyakrákszűrést is végez-
nek. A húsz érdi védőnőből öt 
biztosítja ezt a szolgáltatást 
és elmondhatjuk, hogy – bár a 
rendelőintézetben van nő-

gyógyászat, és közel van-
nak a fővárosi kórházak 
–, van érdeklődés az in-
gyenes szolgáltatás iránt 
– jegyezte meg Stibrányi 
Mártonné.

A védőnők az ÁNTSZ-
től kapott, területekre 
bontott lista alapján 
végzik a 25–65 éves höl-
gyek szűrését, és az a 
tapasztalat, hogy a kiér-
tesítettek mintegy húsz 
százaléka él a lehető-
séggel. Természetesen 

az is kérheti a vizsgálatot a 
védőnőknél, akit nem jelöl-
tek ki, ez esetben a védőnő 
intézkedik, hogy az illető be-
hívót kapjon, ugyanis csak 
ennek birtokában ejthetik 
meg a vizsgálatot. n Á. K.

Évértékelőt tartott a hónap 
elején dr. Mihály István r. dan-
dártábornok, megyei rendőr-
főkapitány. Mint elmondta, 
kedvező adat, hogy Pest me-
gyében tavaly, a korábbi 
évekhez képest jelentősen, 
hat és fél ezerrel csökkent a 
bűncselekmények száma.

A beszámolóból kiderült, 
összesen 26 537 elkövetés 
vált ismertté, amelyeknek 
több mint a felét sikeresen 
felderítették. Az 52,2 százalé-
kos nyomozáseredményes-
ségi mutató csaknem 8 szá-
zalékkal meghaladja a 2014. 
évit. Az elkövetések egyhar-
mada a kiemelten kezelt – 
ilyen többek között az em-
berölés, testi sértés, kiskorú 
veszélyeztetése, ember-

csempészés, garázdaság, ön-
bíráskodás, orgazdaság, rab-
lás, lopás, kifosztás, zsarolás 
– bűncselekmények kategó-
riájában fordult elő.

Tavaly a megye területén 
összesen 31 emberölés tör-
tént, amelyek felderítésében 
91 százalékos a nyomozás-
eredményességi mutató. Az 
ötéves adatokból az is kitű-
nik, hogy bár tavaly kissé 
csökkent, de korábban is ha-
sonló számban fordult elő 
ilyen súlyos bűncselekmény. 
Ehhez képest jóval több, 
mintegy félezernyi súlyos 
testi sértés történt, ám az 
előző évekhez képest ez is 
csökkenő tendenciát mutat. 
Figyelemre méltóak viszont 
az embercsempészésre uta-
ló statisztikai adatok. Amíg 
2010–2011 között egy sem 
került nyilvántartásba, tavaly 
41 ilyen bűncselekményt je-
gyeztek. Az ugrásszerű nö-
vekedés nyilvánvalóan az 
országon áthaladó migráci-
ós hullám számlájára írható. 
Noha nem sokkal, de nőtt a 
regisztrált garázdaságok 
aránya is. A kábítószerrel – 
főként a terjesztéssel – kap-
csolatos rendőrségi ügyek 

statisztikája enyhén csök-
kent 2014-hez, illetve a ko-
rábbi évekhez viszonyítva.

Sokkal több embert érint 
és ugyancsak kedvező adat-
nak számít, hogy tavaly jelen-
tősen kevesebb volt a betöré-
sek és a lopások száma, 
ugyanakkor csaknem 5 szá-
zalékkal nőtt a nyomozás-
eredményességi mutató. Fe-
leannyi gépkocsit loptak el 
tavaly, mint 2014-ben, ráadá-
sul itt még jobb a felderítések 
aránya, hiszen 2015-ben 
mintegy 20 százalékkal emel-
kedett. Az is jó hírnek számít, 
hogy közel ezerrel volt keve-
sebb a lakásbetörések száma 
és majdnem félszázzal csök-
kent a rablások, kettőszázzal 
a rongálások aránya.

A Pest megyei rendőrök 
munkáját dicséri, hogy tavaly 
közel hatezer elfogást re-
gisztráltak, míg a korábbi 
években ez az arány négy-
ezer körüli volt. A felsorolt 
adatok kedvező alakulása an-
nak is köszönhető, hogy közel 
ezerrel bővült a rendészeti 
állomány, illetve a közterüle-
tekre vezényelt egyenruhá-
sok aránya.

A közlekedésrendészet sta-
tisztikájából kiderül, Pest me-
gyében tavaly 72-en vesztet-
ték életüket, 505-en pedig sú-
lyos sérüléseket szenvedtek el 
a közutakon történt 1776 bal-
esetben. Az adatok alapján 
2014-hez képest tavaly száz-
zal nőtt a személyi sérüléses 
balesetek aránya, ám ez az 
adat még mindig alacso-
nyabb a 2010. évi statisztikai 
adatokhoz viszonyítva. Szo-
morú tény az is, hogy úgy tű-
nik, hiába a zéró tolerancia, 
mégis nőtt az ittasan okozott 
közlekedési balesetek száma. 
204 esetben alkohol hatása 
alatt vezették a karambolozó 
járművet – tudtuk meg töb-
bek között a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság össze-
sítő adataiból. n BÁlINT

A jövő évi költségvetés 
és a csapadékvíz-elve-
zetés volt a fő témája 
T. Mészáros András 
polgármester múlt heti 
sajtótájékoztatójának.

Február 18-án rendkívüli 
testületi ülést tart a város 
közgyűlése, amelynek témá-
ja a 2016-os év költségvetése 
lesz. Mint T. Mészáros And-
rás a sajtótájékoztatóján el-
mondta: a Modern Városok 
Programmal kapcsolatos 
idei tennivalók is szerepel-
nek az előterjesztésben, mint 
például tervezési és előkészí-
tési költségek, ingatlanvá-
sárlások.

– Sok fejlesztés indul el az 
idén; többek közt a felszíni-

víz-elvezetés kiépítése Érd-
Parkváros keleti oldalán: 
föntről haladva az Alsóvölgyi 
úton keresztül a papi földe-
kig, ahol egy víztározó épül 
majd. Itt szeretnénk ingatla-
nokat is vásárolni – több tu-
lajdonossal már megegyez-

tünk, akivel pedig nem sike-
rül, annál javasolni fogom az 
ingatlan kisajátítását – je-
gyezte meg a polgármester, 
aki beszámolt arról is, hogy 
Érden sok helyen ismét ko-
moly gondokat okoztak az 
esőzések.

– Az ÉKFI felkészült e 
problémák kezelésére, a 
munkatársak azonnal rea-
gálni tudnak, ha szükséges. 
Sok helyen kellett szivattyúz-
ni, homokzsákokat elhelyez-
ni, de remélem, a felszínivíz-
elvezetés kiépítésével egy-két 
éven belül csökkennek ezek a 
gondok – fűzte hozzá T. Mé-
száros András, aki felhívta a 
figyelmet a jelenleg is zajló 
ároképítési munkálatokra: 
Parkvárosban, a Somogyvári 
utcánál dolgoznak a felszíni-
víz-elvezetés kiépítésén.

– A város még nincs kész; 
csak most készül, lépésről lé-
pésre haladunk – hangsú-
lyozta a polgármester. n Á.K.

Az önkormányzat közel tíz 
éve hozta létre azt a kezdemé-
nyezést, amelynek keretében 
minden érdi kisbaba csomagot 
kap, amiben praktikus, babák-
nak való kellékek vannak.

Csernyák Györgyi, a két hó-
napos Máté édesanyja örömmel 
vette át a csomagot a napokban. 
Az édesanya elmondta, nagyon 
hasznosnak tartja a kezdemé-
nyezést, mivel a gyermekválla-
lás sok kiadással jár, a csomag-
ban pedig csupa olyan hasznos 
holmi található, amivel pénzt 
spórol a család. Az anyuka azt 
is hozzátette, hogy szereti a vá-
rosban azt, hogy gyerekcent-

rikus. „Sok óvodából és iskolá-
ból lehet választani, s a meglévő 
játszóterek is szépek és tiszták.”

Egy másik édesanya, Ivett, az 
Érdi Újság megkeresésére el-

mondta, hogy nagyon meglepő-
dött tavaly, amikor babacsoma-
got kapott az önkormányzattól. 
Nem tudott róla, hogy van ilyen, 
az öröm azonban annál na-

gyobb volt, hiszen a dobozban 
volt pelenka, takaró, lepedő, kis-
cipő és sok ruha is. Azt is na-
gyon kedves gesztusnak tartot-
ta, hogy bár a születést követő 
második hónapban érkezett 
meg a küldemény, mégis figyel-
tek arra, hogy körülbelül egy két 
hónapos babának megfelelő mé-
reteket és az évszaknak megfe-
lelő ruhákat küldjenek.

Jóllehet nem kötelező, de ha 
teheti, Kopor Tihamér önkor-
mányzati képviselő (Fidesz–
KDNP) általában személyesen 
adja át a babacsomagokat az 
érintett családoknak. Mint 
mondja, szereti látni az örömöt a 

gyermekek és szüleik szemé-
ben, amikor átveszik az ajándé-
kot. Kopor Tihamér szerint, 
ahogy a babacsomag, úgy az 
önkormányzat más kezdemé-
nyezései is azt mutatják, hogy a 
város számára fontosak a kis-
gyerekes családok. Ezt a törek-
vést támasztja alá, hogy támo-
gatják az óvodákat, az általános 
iskolákat, valamint minél több 
középiskolát is szeretnének lét-
rehozni a városban, hogy az érdi 
gyerekek helyben tudjanak ta-
nulni. 

A program keretében egyéb-
ként évente közel 500 csomagot 
adnak át a képviselők vagy a 
polgármesteri hivatal munka-
társai.

n BNYH

Évtizedes probléma oldódik meg ezekben a 
napokban a Somogyvári utcában és annak 
környékén. Egy kilométeres szakaszon ugyan-
is betonelemekből álló árkot építenek az ÉKFI 
szakemberei a Bem tér irányából a Lőcsei út 
felé. Az ott élők elmondása szerint korábban 
egy-egy nagyobb eső után napokig tartott, 
mire a víz elszivárgott a telkekről.

Fülöp Sándorné (Fi-
desz–KDNP), a terület ön-
kormányzati képviselője 
szerint mindig nagy prob-
lémát okozott a megfelelő 
felszíni vízelvezetés hiá-
nya a környéken. Most 
azonban a Bem téren épü-
lő új bevásárlóközpont 
építése az eddigieknél is 
indokoltabbá tette a mun-
kát. A Somogyvári utca 
sajátossága, hogy míg az 
egyik fele alacsonyan, 
szinte gödörben van, a 
másik oldala egy dombon 
helyezkedik el. Az építke-
zésre járó teherautók ál-
tal az útra hordott törme-
lékek pedig minden alka-
lommal, amikor esik az 
eső, bemosódnak a ker-
tekbe, nem kis bosszúsá-
got okozva ezzel az ott 
élőknek. A képviselő asz-
szony elmondta, hogy a 
tavaszra elkészülő rend-
szer szinte az egész vá-
lasztókerületet érinti, hi-
szen a Felső-Parkváros 
felől érkező vizek a Bem 
tér felől, a Somogyvári 
utca irányából árasztot-
ták el a környező utcákat, 
mivel a hordalékok miatt 

eltömődött árkokban 
megrekedt víz más utcák-
ban talált magának utat.

Berecz Ilona és család-
ja huszonhárom éve lakik 
a Somogyvári utcában. 
Az asszony elmondta, 
hogy minden egyes eső 
után szinte folyóvá válto-
zott a környék, gyalogo-
san nem is lehetett közle-
kedni. Arra is emlékszik, 
hogy nem csak sóder és 
homok került a kertjébe, 
volt, hogy egy egész tég-
lát mosott oda az eső. Egy 
másik lakó, Földes Fe
rencné felsóhajtott, hogy 
végre megvalósul a csa-
padékvíz elvezetése, s 
megoldódik a probléma, 
mert neki is számtalan 
alkalommal okozott kel-
lemetlenséget a sok sze-
mét és szennyeződés, 
amit az ingatlanján belül 
talált.

Fülöp Sándorné öröm-
mel számolt be arról, hogy 
a Somogyvári utca folyta-
tásaként a Tárnoki út fe-
lől, a Kolozsvári utcában 
folytatják hamarosan a 
vízelvezető árkok és az út 
építését.

Jóval kevesebb bűncselekmény Hungarikum lehet 
a Földrajzi Múzeum

Online kérdeznek a védőnők
Kevesebb bűncselekmény, eredményesebb felderítés (Forrás: police.hu)

Azoknál a családoknál, ahol nincs inter-
net, személyesen is mód lesz a kérdések 
megválaszolására

Épül a Parkvárosi 
vízelvezetés

Máté édesanyja örömmel vette át a csomagot Kopor Tihamértól

Folytatódik a babacsomagok átadása Érden

A múlt heti nagy esőzések alatt több bejelentés is érkezett az 
ÉKFI-hez átereszek eldugulása miatt, vagy azért, mert egy 
adott területen homokzsákok kihelyezésére volt szükség – 
tudtuk meg Mészáros Mihálytól, az ÉKFI vezetőjétől, aki el-
mondta azt is: a legtöbb panasz azért érkezett, mert a járdán 
hömpölygő csapadékvíz befolyt az ingatlanra. Az elöntött há-
zak, pincék szivattyúzását egyébként tűzoltók végzik.
– A földutakban is kárt tesznek a nagy esők. Alkalmi útkarban-
tartást természetesen ilyenkor is végzünk, de az ütemezés sze-
rinti kátyúzásra csak márciusban, a talaj kellő szikkadása után 
kerül majd sor – tette még hozzá az ÉKFI vezetője.
Az intézmény a nagy esőzések alatt rendszeresen ellenőrzi 
azokat az átereszeket, árkokat, ahol a tapasztalatok alapján 
problémák lehetnek. Az ÉKFI belvízhelyzet esetén segít a szi-
vattyúzásban a katasztrófavédelemnek – erre a napokban 
nem került sor, az Érd-környéki földeket eddig nem fenyegette 
a belvíz.

Márciustól indul a kátyúzás

A héten tárgyalják  
a költségvetést

T. Mészáros András beszámolt arról is, hogy március 13-án az Érd 
Aréna ad otthont a női kézilabda EB-selejtező egyik mérkőzésének: 
a magyar válogatott a lengyelek ellen játszik majd.
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A sokéves hagyományoknak megfelelően idén 
is a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtára adott otthont a Kazinczy Szép Ma-
gyar Beszéd versenynek. A zsűri döntése alap-
ján a hetedikes Szabó Boglárka jutott tovább a 
következő fordulóra.

Az Érdi Tankerület iskolái-
nak területi megmérettetésén 
ezúttal huszonhárom általá-
nos iskolás diák vett részt, 
akik két kategóriában mérték 
össze olvasási és szépkiejtési 
képességeiket. Az ötödik és 
hatodik osztályosok számára 
a helyezés, míg a hetedik és 
nyolcadik évfolyam csoportjá-
ban a továbbjutás is tét volt.

A résztvevőknek két felada-
tuk volt: először – pár percnyi 

felkészülés után – egy rövid, 
ismeretlen szöveget kellett fel-
olvasniuk, majd ezután követ-
kezett a jól begyakorolt, szaba-
don választott szövegrészlet. 
A  zsűri mindkét felolvasást 
több szempontot is figyelembe 
véve értékelte. Pontozták pél-
dául a felkészültséget, a szép 
kiejtést és a helyes hangsúlyo-
zást, de figyeltek a felolvasó 
rátermettségére is. A kötelező 
szövegrészlet, a verseny szel-

leméhez igazodva, alapvetően 
a nyelvápoláshoz kapcsoló-
dott. A 7–8. évfolyam tanulói-
nak idén Kevély Klára Az 
anyanyelv az én hazám című 
írásával kellett helytállniuk a 
felolvasásban.

A szabadon választott rész-
letek roppant változatosak vol-
tak, ki-ki érdeklődésének, kor-
osztályának megfelelő könyv-
ből gyakorolta be a neki tetsző 
részletet. Az idei versenyzők 
teljesítményét Szabó Andrea 
könyvtáros, Majorné Bániczki 
Julianna művésztanár és Dó
zsa Lajos, a Kós Károly Szak-
képző Iskola magyar-történe-
lem szakos tanára bírálta el. 
Utóbbi, mint a zsűri elnöke, az 
eredményhirdetés során meg-
dicsérte a résztvevők teljesít-
ményét, kiemelve, hogy a ver-
seny méltó megemlékezés volt 
Kazinczy halálának 185. évfor-
dulójáról. Mint mondta, a leg-
több versenyzőn látszott az 
igényes, megfontolt és alapos 
felkészülés, sok esetben a he-
lyezés mindössze egyetlen 
vagy fél ponton múlott.

A vetélkedő szünetében a 
nyolcadikos Werner Vivien 
elárulta: „rutinos” résztvevő-
nek számít, hiszen negyedszer 

érkezett a Szép Magyar Be-
széd területi megmérettetésé-
re. Mint mindig, most is tartott 
az ismeretlen szövegtől, de 
szerinte az idei egyáltalán 
nem volt nehéz. Vivien emlék-
lappal térhetett haza.

A hetedikes Szabó Boglárka 
az érdi Bolyai Iskolából viszont 
első díjat nyert, így áprilisban 
ő képviselheti majd az Érdi 
Tankerület iskoláit a fél-
országos döntőn. Kisújszállá-

son a Dunától keletre fekvő tíz 
megye közel hetven tanulója 
versenyez majd a Kazinczy-jel-
vényekért. Boglárka végtele-
nül örült a győzelemnek, hi-
szen már ötödikes kora óta 
vesz részt a vetélkedőn. Sze-
rinte a szép kiejtéshez sokat 
kell hangosan olvasni. Szereti 
a könyveket, főként az izgal-
mas, fantasztikus regények a 
kedvencei.

n BE

Drónok lepték el a Szepes Gyula Művelődési 
Központ kiállítótermét február 12-én este. Az 
idei második tárlat megnyitóján a drónfotózás 
rejtelmein kívül magát az eszközt is tüzeteseb-
ben megismerhettük az Adronehungary alapítói, 
Stokker Tamás és Kiss Balázs jóvoltából.

– Mitől más? Mitől ad töb-
bet? – így indította a beszélge-
tést M. Nagy Péter művelő-
désszervező, hiszen tudjuk, 
hogy már a műholdakkal is 
tökéletes képeket lehet készí-
teni. – Olyan perspektívát je-
lenítünk meg, amit a földről és 
a repülőről nem lehet – ma-
gyarázta Stokker Tamás, aki 
kollégájával, Kiss Balázzsal 
már tíz éve foglalkozik légi 
fotózással.

A megnyitón kétféle drónt, 
illetve ezek elődjét, egy táv-
irányítós helikoptert is bemu-

tattak. Ez, bár sokkal régeb-
bi, akár 160 kilométer per 
órára is fel tud gyorsulni, 
szemben a modern változatá-
val, ami csak feleekkora se-
bességre képes. További ösz-
szehasonlítgatásoknak azon-
ban nem lett volna értelme, 
ezzel véget is ért az előnyei-
nek sora.

A kisebb modell is profinak 
tűnhet amatőr szemmel néz-
ve, mert töltés nélkül is kibír a 
levegőben tizenöt-húsz per-
cet, és akár négy-ötszáz mé-
ter magasra is felemelkedik, 

de megvannak a korlátai. 
Annyi az előnye a nagy-
gyal szemben, hogy ult-
rahangos érzékelő rend-
szerének köszönhetően 
beltéren is reptethető.

A ténylegesen profesz-
szionális drón mércéje, 
hogy kamerája 360 fok-
ban akárhányszor körbe-
fordítható. A kiállított hatro-
toros szerkezet, az úgyneve-
zett hexokopter, emellett egy 
képstabilizáló rendszerrel, 
egy vezető- és egy operatőri 
kamerával, illetve két akku-
mulátorral is rendelkezik, ami 
akár egy kis teljesítményű 
autó beindítására is képes – 
tudtuk meg a technikai részle-
teket Kiss Balázstól, a csapat 
„pilótájától”. Arra azonban 
még így sincs lehetőség, hogy 
húsz-huszonöt percnél többet 
a levegőben legyen. – A tech-

nológiának minde nütt az ener-
gia szab határokat – tette hoz-
zá a Kiss Balázs.

Nagyon veszélyes, és nyu-
gaton már büntetendő az úgy-
mond „játék” drónok haszná-
lata. Amíg a drágább model-
lek el vannak látva GPS rend-
szerrel, és bármilyen problé-
ma esetén visszatalálnak a 
kiindulópontjukra, ezeknek 
az olcsó változatoknak nin-
csenek biztonsági funkcióik, 
ha fellép egy hiba, azonnal 
zuhanni kezdenek. Ugyan 

törvényileg szabályozott, 
Magyarországon is a 
Légügyi Hatóságtól kell 
engedélyt kérni az ilyen 
jellegű tevékenységek-
hez, ezt nem mindenki 
veszi figyelembe.

Na de hogyan lesz a fel-
vételekből művészi alko-
tás? – Ez három dologból 
adódik össze, kell egy 
megfelelő szerkesztő, 
vágó és operatőr. Ha va-
lamelyikük hibázik, már 
nem lehet jó anyagot csi-
nálni – mondta Stokker 
Tamás.

A beszélgetést követő-
en egy tombolahúzásra is sor 
került, aminek szerencsés 
nyertese igény szerint öt-tíz 
képpel vagy egy ötperces vá-
gatlan videóval gazdagodhat 
Érd és vonzáskörzetéről. Az 
esemény zárásaként pedig 
bemutatták a kisebb drónt re-
pülés közben.

Az Így látnak a drónok 
című fotókiállítás március 
9-ig megtekinthető a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban.

 n dÓZSa ZSÓFIa

Exkluzív vendége volt a múlt héten az ötödik születésnapját ünneplő Ze-
nei klubnak. Baráti Kristóf kiváló hegedűművész és karmester személyében 
egy roppant közvetlen, jó humorú, rokonszenves fiatalembert ismerhettek 
meg közelebbről az érdiek.

Rengetegen voltak kíván-
csiak a február 11-ei klubest 
rendezvényére, így a később 
érkezőknek már csak álló-
hely jutott a Zenei könyvtár-
ban. Baráti Kristóf, a fiatal 
és sikeres hegedűművész 
Lehotka Ildikó meghívásá-
ra jött el s őszintén, allűrök 
nélkül vallott művészetéről, 
zene iránti elkötelezettségé-
ről.

Szerinte nem volt ő „cso-
dagyerek” de ahogyan min-
den nebuló tehetséges vala-
miben, neki a hegedű „állt a 
kezére”. A  tehetség ugyan 
nélkülözhetetlen, ha valaki 
zenei pályára készül, ám a 
lényeg mégis az, ami utána 
következik: a rendszeres ta-
nulás és gyakorlás – tette 
hozzá.

Első hegedűtanára édes-
anyja volt és mivel 12 éves 

koráig Venezuelában élt a 
családja, ott adta első kon-
certjét is. Hazatérve a Zene-
akadémia Kiemelt Tehetsé-
gek Osztályában tanult, 
majd később Párizsban vol-
tak nagyszerű mesterei. El-
árulta: gyermekkorában 
sem volt „nyűg” vagy afféle 
„kötelező penzum” a begya-
korlás, mert nem a mennyi-
sége és a ráfordított idő szá-
mított, hanem a cél, amit ki-
tűzött maga elé. Addig gya-
korol, amíg meg nem tanulja, 
amit eltervezett.

Hat éve vezényel is, s úgy 
érzi, ezáltal kitágult a látó-
köre, bár – mint fogalmazott 
– a „szólistaprimadonna” at-
titűd korábban sem jellemez-
te. Baráti Kristófnak nincs 
kedvenc zeneműve, mind-
egyiket szereti, bár egyszer 
volt egy szonáta, amit na-

gyon távolinak érzett, nem 
tudta őt magával ragadni. 
A begyakorlás során rá kell 
találnia azokra a pontokra, 
amelyekbe bele tud kapasz-
kodni, ha ez sikerül, nyert 
ügye van – árulta el műhely-
titkát.

2014-ben, alig harmincöt 
évesen vette át a Kossuth-dí-
jat, három évvel korábban 
Liszt Ferenc-díjjal tüntették 
ki, tavaly Príma-díjas lett.

– Természetesen minden 
elismerés hatalmas öröm 
egy művész életében, de egy-
ben mérföldkő is, ami arra 
ösztönzi, hogy legalább ak-
kora lelkesedéssel és elszá-
nással dolgozzon tovább – 
mondta.

Mint kiderült, egyetlen he-
gedűje van, illetve ez sem az 
övé. A  „Lady Harmsworth” 
Stradivarit a chicagói Stra-

divari Alapítványtól kapta. 
A  hangszer 1703-ban ké-
szült, s a mai napig zseniá-
lis, megismételhetetlen, cso-
dálatos mestermű! A legen-
dás hangszerkészítő arany-
korából való, húsz év alatt 
talán száz-százötven ilyen 
hegedűt készített.

Baráti Kristóf egyébként 
szabadidejében sportrepülőt 
vezet és szenvedélyesen 

fényképez, bár az utóbbi 
években elfoglaltságai miatt 
inkább csak a fotózás ma-
radt, repülni pedig legfeljebb 
a légitársaságokkal szokott, 
ha külföldi meghívást kap.

Baráti Kristóf tavaly óta, 
Várdai Istvánnal együtt a 
Kaposvári Nemzetközi Ka-
marazenei Fesztivál művé-
szeti vezetője.

n BE

Cserni András: A dezmán tragédiája
Kinn, a távoli, fagyos tajgán
Egy dezmán kutat étel után.
Tobozt keres a kis árva,
De a tajga kamrája zárva.

Hó és jég most ellep 
mindent,
Felhő a tájra paplant 
hintett.
Hideggel kell dacolnia,
És éhséggel harcolnia.

Csak a fenyők tűlevele,
Az élet egy kevés jele.
De a mi elszánt rágcsálónk,
Járkál csak felalá a hón.

Egyszer csak lát… De mit? 
De mit?
Nyomot. Követni nem meri,
Félve látja: nyesté a nyom,
Körülötte a táj már lom.

Hirtelen egy fenyő csúcsán,
Meglátja öröme kulcsát.
„Ott egy toboz! Az utolsó!”
Tudja ezt, mégsem kuruzsló.

Veszélyes ám fölrohanni,
Baglyok jól szoktak figyelni
Rémesek és veszélyesek,
Mivelhogy ők is éhesek.

Jaj, szegény kicsike 
dezmán,
Ő biz dönteni nem tud már.
„Vajon éljeke? Haljake?
Vajon éhen haljake?”

Végül dönt az éhes árva,
Út előtt úgyis tárva.
„Egy életem egy halálom,
E világon nincs barátom.

Fölrohanni esztelenség,
A tobozt otthagyni veszteség.
Döntöttem: Én felrohanok,
Akkor is, ha belehalok.”

Indul is a kis rágcsálónk,
A toboz biztatóan lóg.
El is éri a kis állat,
Leszakítja, pedig fáradt.

Jaj, de akkor mi történik?
A dezmánt égiek verik:
Közelít egy bagoly teste,
Látszik, hogy éhes a beste.

Kitérni előle késő, 
A csőre akár egy véső,
Karmai akár a horgok,
S egy felhő régóta morgott.

Véged, véged, szegény 
dezmán,

Jaj, majd meghalsz te 
mindjárt!
El is kapott már a bagoly,
S csak úgy suhan a sok toll.

Mit tehet a szegény állat?
Ugrás előtt nyög egy párat.
Le is ugrik a kis dezmán,
És közeledik a föld már.

Csattan egyet ő a földön
Véres lesz a szép hóöltöny.
Angyal suhan át az égen,
Zokog mindenféleképpen.

Arra szaglászik egy nyest,
A pofája rémként fest.
Meglátja a vérző dezmánt.
„Na, ezt én megeszem 
mindjárt!”

Csattan is az állkapocsa,
Dezmán sipít mint egy 
kacsa.
Szemét lehunyja örökre
Hópelyhek hullnak rá 
pörögve.

Csendes, fagyos lesz a tajga,
És bárki kerülhet bajba,
De ami a dezmánnal 
történt,
Több, mint természeti 
törvény.

Szép Magyar Beszéd

„Az anyanyelvem az én hazám”

Eredmények
5–6. évfolyam: első Szalma Borka, Érdligeti Iskola, második 
Luterán Levente, Érdligeti Iskola, harmadik Svingor Mihály, 
Vörösmarty Gimnázium. Dicséretben részesült: Szarka Bene-
dek, Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola.
7–8. évfolyam: első Szabó Boglárka, Bolyai Iskola, második 
Szalma Luca, Kőrösi Iskola, harmadik Angyal Szonja, törökbá-
linti Zimándy Ignác Iskola. Dicséretet érdemelt Kuchár Alexa, 
Kőrösi Iskola.

300 éves Stradivari a Zenei klubban

A megismételhetetlen „Lady Harmsworth”

Hegedűművész, karmester, művészeti vezető, sportrepülő és fotós

A Szepes Gyula Művelődési Központ a magyar kultúra napja alkalmából hirdette meg „Így írunk mi” című 
pályázatát. Lapunkban folyamatosan közöljük a nyertes pályamunkákat. Ez alkalommal a 7–13 éves kor-
osztályban második helyezést elért, 12 éves Cserni András versét adjuk közre, aki a Marianum Általános 
Iskola, 6. b. osztályos tanulója.

Hexokopterek a Szepesben

Így látnak a drónok 
– a fotózás új perspektívája

A nagytétényi víztorony (Fotó: AdronehungAry)

Szabó Boglárka már készülhet a Kisújszálláson megrendezésre ke-
rülő, félországos döntőre

Sanoral
acsalád fogorvosa

• esztétikai és
konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet

Megnyitottunk
Nyitási akció!
Jelentkezzen be, vágja ki
hirdetésünket és hozza be

magával rendelőnkbe! Cserébe
minden fogászati kezelés árából

10%-os kedvezménnyel
ajándékozzukmeg!

Címünk:
2030 Érd, Angyalka utca 1/A

(a főposta épületében,
a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:
+36 20 9711 655
www.sanoral.com

32
52
11

Megnyitottunk!
trapézlemez, cserepeslemez gyártás

és forgalmazás Érden!

32
39

46

Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től
Színes trapézlemezekméretre
rendelhetők:1511Ft/m2-től

Cserepes lemezek
már1899Ft/m2-től

Szendvicspanel3937Ft/m2-től
Bádogos termékek

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145–147.
+36 70 633 3600 • info@martonacel.hu

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között

32
00

24
32

56
81

Jogi problémája, kérdése van? Segítségre,
megbízható tanácsra lenne szüksége?

Jöjjön el hozzánk személyes jogi tanácsadásra, előzetes
egyeztetés alapján ügyvédi irodánkba vagy hétfőnként
17–18 óra között az Érdi Ipartestület TESCO bevásárlóköz-
pontban lévő irodájába.

Főként az alábbi jogi területeken és
kérdésekben tudunk segítségére lenni:
• Cégjogi, vállalkozással kapcsolatos kérdések
• Civil szervezetekkel kapcsolatos kérdések
• Ingatlanokkal kapcsolatos kérdések
(adásvétel, egyéb jogügylet)
• Örökléssel kapcsolatos kérdések
• Peres és nem peres eljárásokkal kapcsolatos kérdések
• Munkajogi kérdések

Bízunk benne, hogy hamarosan a segítségére lehetünk!
Dr. Tóth Ügyvédi Iroda

2049 Diósd,Pelikán u.25. • 36-70/2266197
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Szerelmesnek nehéz lenni
2015-ben jelent meg Ma

jorosi Marianna, a Csík 
zenekar énekesnőjének 
Szerelmesnek nehéz lenni 
– Asszonysorsok című szó-
lóalbuma. Saját szavaival 
így jellemzi: „… igyekez-
tem megfogalmazni, mi 
minden zajlik egy nő életé-
ben a házasságkötés után. 
Van, aki boldogan él párjá-
val, de van, akinek más 
sors jut… Mindenki más-
hogy éli meg életének ezt a 
szakaszát. Bárhogy is van, 
szerelmesnek nehéz lenni. 
Erről énekelek.”

Az énekesnő Békéscsa-
bán kisgyermekként kez-
dett énekelni, táncolni. A 
néptáncos lépcsőfokokat 
végigjárva a Magyar Álla-
mi Népi Együttes táncosa 
lett, ahol később énekesi 
feladatokat is ellátott. Az 
egyre bővülő felkérések 
miatt, szakmai felkészült-
ségét emelni Bodza Klára 
tanárnőhöz került, aki 
„igazi énekest” faragott be-
lőle.

Eddigi munkásságáról: 
1994-től a Bekecs Zenekar 
énekese, rendszeresen kon-

certeztek Magyarországon 
és Európa-szerte. Ekkor 
készült el az első olyan ka-
zetta, amelyen énekelt, 
bácskai dallamokat dolgoz-
tak fel a Magyar Tambura-
zenekarral. A Bekecs zene-
karral eredeti anyagok 
gyűjtése és feldolgozása 
után készítette a „Szól a ka-
kas” című kazettát. A Jár-
tató zenekar, A  jászsági 
zöld erdőben című albumán 
a Jászság dalait énekli 
adatközlőkkel eg yütt. 
2004-ben Jól gondold meg 
kislány! címmel jelent meg 
első önálló lemeze, amelyen 
a Csík zenekar mellett a Be-
kecs együttes is közremű-
ködött. A Csík zenekarral 
számos albuma jelent meg, 
amelyekért több nívós elis-
merésben részesültek.

Az ajánlott lemez dalai-
nak mondanivalói a mai 
fülnek is jól érthetőek, hi-
szen legtöbben, így vagy 
úgy, átéljük ezeket az érzé-
seket életünk során. Szív-
hez szóló élmény.

Keressék a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárában!

„Hektikás… – Most min
denki a betegségit tárgyal
ja, kiteregeti még a belit is 
a másiknak, egyébrül se 
tunnak má beszilgetni – no 
akkor nem így vót. Valóság
gal szígyeltík a betegsíget. 
Még a halálrul is jobban le
hetett hallani, ha így 
valakirül gondolták, meg 
is mondták neki:

– A, maga nem soká íl 
mán! Öreg is, meg sovány 
is nagyon! Meglássa, nem 
soká húzza!

De hogy a betegsíget han
gosan tárgyalták vóna – 
nem.”

A szakorvosi rendelő előte-
rében ücsörögve vártam a 
soromra és közben olvasgat-
tam. Rendszeres látogatója 
vagyok annak az intézmény-
nek – egyike annak a néhány, 
mostanában tényleg csak né-
hány helynek, ahová időről 
időre még ellátogatok. Nem is 
mindig a magam jókedvéből, 
hanem inkább szükségből. 
Vénembernek gyógyszer kell, 
rendszeresen, az egészség-
nek legalább a látszatáért. 
Hogy jönni-menni, tenni-ven-
ni tudjon még, valamennyire.

Amíg a kormány meg nem 
tiltotta, néhány éve nyugdí-
jasként is dolgozhattam vala-
meddig, kis ideig, némi kere-
settel kiegészítendő a rend-
szerváltás utáni két évtized-
ből a jó másfél évtized mun-
kanélküliséggel megkurtított 
munkaviszonyomra megálla-
pított nyugdíjamat. (Máig kö-
szönettel gondolok arra, 
hogy a burjánzó mendemon-
dákból táplálkozó fenntartá-
sok ellenére, a pályázaton el-
nyert munkát megkaphattam 
ebben a városban – 40 becsü-
letes esztendő után.) Nyolc-
v a n k i lenc - k i lenc ventő l 
ugyanis elég korán, mond-
hatni, erőm, tudásom teljé-
ben megtapasztalhattam a 
„fölösleges ember”-érzést. 
(„Egy kis előzetes a nyugdí-
jas életérzésből” – mondá 
együttérzően az egyik 
jóakarom.) Harminc év mun-
ka, szakmai tapasztalat vált 
fölöslegessé, egyik napról a 
másikra, pusztán (és ciniku-
san bevallottan) azért, mert 
akkor 50 éves lettem. A vgmk-
ból gmk-vá, majd kisvállalko-
zásokká alakuló szervezetek 
az akkori zűrzavaros viszo-

nyok között kevésbé kocká-
zatosnak gondolták a „fiata-
lok” foglalkoztatását. Az biz-
tos, hogy a tapasztalatlan, de 
alkalmazkodó és törekvő fia-
tal alkalmazása abból a 
szempontból kisebb kocká-
zatnak tűnhetett a törvényes-
ség határán (esetleg kény-
szerűségből) lavírozó vállal-
kozás számára, hogy ő ke-
vésbé lát bele a kártyákba.

Ültem a rendelőben, 
soromra várva. Már az 
odafele úton ballagva a 
z s e b e m b e n  l a p u l ó 
könyvecskére gondoltam, 
Csalog Zsolt Parasztregény 
kötetére. A bevezető monda-
tokat abban olvastam. Idejét-
múlt emberként néha kézbe 
veszem Zsolt könyveit, ame-
lyek megjelenésük idején 
nagy hatással voltak rám. A 
hetvenes években a Tiszán-
túl addig számomra teljesen 
ismeretlen világa volt a mun-
katerületem, rengeteg bepó-
tolnivalóm volt. Pásztorok, 
parasztok, agronómusok, 
vándorcigányok, elhagyott 
temetőkben bóklászó öregek 
mellett tanárok, papok, 
régészek voltak a tanítóim – 

és írók, újságírók. Mestere-
imnek tekintettem – és tar-
tom máig őket. Olvasmánya-
im voltak aHazai történetek 
(BarótiRuffyKristóf) mel-
lett a szociográfiák, Végh An
tal és a többiek. A Valóság, 
Mozgó világ, Társadalmi 
szemle mellett a Vigília. Tár-
saságban találkoztam egy-
szer, Makovecz Imre mellett 
Csalog Zsolttal, akinek a Ki
lenc cigánya magával raga-
dott. Amikor megláttam a cí-
mét, Salinger Nine Stories / 
Kilenc története jutott 
eszembe és az, hogy Ilyen
kor harap a banánhal. Hát 
nem a banánhal harapott, 
hanem a különleges stílusú 
kötetecske szövege – ütött 
szíven. Magával ragadott. 
Addig nem olvastam olyan 
szöveget, egész könyvet, 
amely mintha magnetofonnal 
rögzített élő beszéd betűhív 
lejegyzése lenne.

n  n  n
Még az orvoshoz menet, az 

Alsó utca évtizedek óta kop-
tatott járdáján a háziorvo-
somra gondolva azért eszem-
be jutottak a már csak emlé-
keinkben élő érdi orvosok is, 

akik krónikus bajaimból, 
vagy akut (fog)fájdalmamból 
kigyógyítottak. Veidinger 
doktor úr, Laboda doktornő. 
És, persze, régebbről 
„Medvedt doktor” is, akinek 
nevében a „doktor” az 
epitheton ornans, az állandó 
jelző ugyanazt a szerepet töl-
ti be, mint az eposzok hősei-
nél: valamilyen nagyon fon-
tos tulajdonságra, már-már 
mágikus erőre – itt a 
gyógyítani tudásra – utalt, 
tisztelettel. Őt én már nem is 
ismertem, de a korosztályom, 
a még köztünk élő, még ná-
lam is öregebb, igazán „régi 
érdiek” jó szívvel emlékez-
nek rá. Háza már nem áll, el-
söpörte a modernizáció, mint 
ahogy a tervek szerint erre a 
sorsra jut hamarosan a Labo-
da-ház is.

Nálam bennfentesebbek 
említenek egy Medvedt dok-
torra emlékező emléktáblát, 
amely talán az Intézet igazga-
tójánál található. Javasoltam, 
hogy kezdeményezzék az 
egyesületük útján az emlék-
tábla méltó elhelyezését. Nem 
tudom, mi történt, történt-e 
valami. Már. n VoTIN JÓZSEF

Orvoshoz mentem, gyógyszert íratni

Barátságtalan, kopasz táj. 
Kis házak takaróznak az esti 
szürkülettel Érd-Park város-
ban, ott, amerre az M7-es út 
szeli át a köves fennsíkot. A 
kiszolgált rendőrségi GAZ 
terepjáró zörögve birkózik a 
vendégriasztó utakkal. Ro-
mán Lajos főtörzsőrmester 
és Kakas Ferenc törzsőrmes-
ter naponta erre jár. Most erő-
sítést is kaptak Tóth Pál sza-
kaszvezető személyében. 
Embernyi helyet foglal el a 
kocsiban Tarzan is, az óriás 
koromfekete rendőrkutya.

Felélénkülnek  
a bűnözők

Pénteken délután kezdő-
dött az országos közbizton-
sági akció, amelyet őrsön-
ként tartottak Pest megyében 
is. Az érdi őrs területén 
Smidu Sándor alezredes, a 
budai járási kapitányság 
me g bí z ot t  bű nü g y i 
osztályvezetője segítette 
Lajos Albert főhadnagyot, az 
érdi őrsparancsnokot és 
beosztottait. Sokat köszön-
hettek a diósdi Csapágygyár 

héttagú önkéntes rendőri 
gárdájának. Saját kocsi-
jaikkal járták az óriási 
területet.

Régi tapasztalat, hogy így 
nyár elején, amikor megindul 
a turizmus, a víkendezés, 
mind többen töltik a hétvégét 
a szabadban, a csavargók, a 
besurranók, a különböző ké-
tes elemek is felélénkülnek. 
Tevékenykedésüket feltört 
autók, kifosztott hétvégi há-
zak-sátrak jelzik. Az iskolaév 
befejeztével a ráérő fiatalok 
is szívesen összeverődnek. 
Sör és egy nagy hangú vezér 
elég hozzá, hogy az este meg-
gondolatlan garázdasággal 
fejeződjön be.

Sorra a kocsmákban
A Román-csoporttal elő-

ször a közismert érdi kocs-
mába tértünk be körülnézni. 
Jól ismerik a vendégeket, a 
pohár sörre betérő munkáso-
kat éppen úgy, mint azokat, 
akiknek már volt dolguk a 
hatóságokkal.

A Sport-vendéglő vegyes 
közönségétől, a családias, 
tiszta Kocsis-féle borozóig 

változatos a kép. A legtöbb 
italboltban ül egy-két olyan 
férfi és nő, akiket állandóan 
szemmel tartanak, mert min-
den balhéban otthon vannak. 
Érd az agglomerációs terüle-
ten is kedvenc búvóhelye a 
csavargóknak.

Ez alkalommal a járőrta-
gok a számukra ismeretle-
nektől kérték el a személyi 
igazolványukat. Nem egy 
olyan rendőri felügyelet alatt 
álló embert találtak, aki el-
mulasztotta a jelentkezést, 
vagy munkahely és bejelen-
tés nélkül teng-leng a vidé-
ken. Több kocsmában szülő-
ket kellett hazaküldeni, mert 
kisgyermekkel ültek a része-
gek között. Volt, aki egy sa-
rokkal arrébb várta, mikor 
fordul el a rendőrségi autó. A 
boltvezetőt kellene büntetni 
ilyenkor, az hatásos volna.

A részeg pilóta
Benn az őrsön kockás in-

ges férfi siránkozik. – Nem 
bánja, ha ötezer forintra is 
megbüntetik – csak a jogosít-
ványát ne vegyék el. Annak 
pedig búcsút mondhat jó ide-

ig. László-napot tartottak 
ugyanis Törökbálinton, utá-
na pedig öt utassal indultak 
el a teherautóval. Amikor 
megállították a kocsit, a veze-
tő szinte kiesett az ajtón. Az-
óta az ijedtség kissé kijózaní-
totta.

Nag y hang ú férfi 
feljelentést akart tenni 
ismeretlenek ellen. Az érdi 
vasútállomáson kitépték a 
kezéből az ezerkétszáz 
forintját. A főhadnagy a 
szomszéd szobából hallgatja. 
Kisvártatva papírral tér 
vissza. Ugyanez a férfi 
egyszer már beállított ezzel a 
történettel. Akkor se tudott 
részletekkel szolgálni. Most 
otthon magának kell kimász-
nia a bajból. Nem tud a 
rendőrségen tett feljelen tésre 
hivatkozni, ha kérik tőle a 
fizetést.

A szembesítés – 
sikertelen

Újra úton. Pelikán ven-
déglő, Kaszinó következik. 
Fiatalok zenét hallgatnak, 
békés hangulat. Vasútállo-

mások, kocsmák, sötét 
mellékutcák következnek. 
Lámpaoszlopot támogató és 
nem egy, autót vezető részeg. 
Egymás után viszik be őket 
az őrsre.

A múlt éjjel egy munkából 
hazafelé tartó idősebb asz-
szonyt megtámadott egy fér-
fi. Az asszony nem engedett, 
a viaskodásban a nő arca, lá-
ba-keze csúnyán megsérült. 
A személyleírás birtokában 
ezt a férfit is keressük. A Ro-
mán-csoporttal ismét útra 
kelünk. Arrafelé, ahol az eset 
történt, magas férfi álldogál 
az utcasarkon. Nem is titkoló-
zik, amikor a GAZ megállt 
előtte. Ő sem először találko-
zik a törvénnyel. Hanem a 
szembesítés nem járt teljes 
eredménnyel: a gyorsan be-
hozott asszony nem ismerte 
fel benne határozottan táma-
dóját. A nyomozás ezért most 
már sok ágon tovább tart.

Elmúlt éjfél. A délután öt 
óra óta étlen-szomjan talpon 
levő rendőrök fáradtan gyü-
lekeznek. Nekik még nem ért 
véget a munka. Megbeszélik 
a tapasztaltakat, jelentést ír-
nak.

Azt mondták, ez csendes 
éjszaka volt.

n KoMÁRoMI MaGda

Urbán László – Sajtótükör: Pest Megyei Hírlap, 1974. június 30.

Csendes éjszaka volt – Ellenőrzőben rendőrjárőrökkel



HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Irodalom óra
  Hangoskönyv sorozat
11.00  Heti menüism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni infor-

mációs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré– sztárok a mikro-

fonnál
20.00  Kis esti zene

KEdd
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Irodalom óra
  Hangoskönyv sorozat
11.00  Sztárportré ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni infor-

mációs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Bigyó
  Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00  Kis esti zene

SZERda
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Irodalom óra
  Hangoskönyv sorozat
11.00  Bigyó ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Filmszerész
  Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi  

attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Irodalom óra
  Hangoskönyv sorozat
11.00  Filmszerész ism.
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni infor-

mációs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 dzsesszmaga-

zinja
20.00  Hallgass hazait – magyar zenék 

magazinja

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli informá-

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Irodalom óra
  Hangoskönyv sorozat
11.00  JazzPresszó ism.
12.00  Tánczenei koktél

14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni infor-

mációs műsora
18.00  Zene óra
  Popzene mindenkinek
19.00  Esti Mix
  Pop, duma, satöbbi

SZoMBaT
8.00  Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi infor-

mációs műsora
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Sztárportré ism.
15.00  Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00  aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00  HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód magazinja
20.00  Kis esti zene

VaSÁRNaP
8.00  Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi infor-

mációs műsora
12.00  Tánczenei koktél
14.00  Heti Téma
  A hét legfontosabb hírei
16.00  JazzPresszó ism.
17.00  Heti menü
Az Érd FM 101.3 gasztromagazinja
18.00  HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód maga-

zinja
20.00  Kis esti zene

Február 22., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Kézilabda KEKmérkőzés 

Érd–Issy Paris
21:00  Globo Világjáró 9. rész
21:30  Texas Adios színes, magyarul beszélő 

western R: Ferdinando Baldi
23:05  Jazzland 45. rész
23:35  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó

Február 23., KEdd
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  FényKép kulturális magazin
20:00  Labdarúgómérkőzés 

Érd–Balatonfüredi FC
21:40  Vámos Miklós beszélgető műsora 

46. rész
22:35  Jazzland 45. rész
23:05  FényKép kulturális magazin
23:35  Globo Világjáró 9. rész
00:05  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
00:20  Híradó

Február 24., SZERda
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás sportmagazin
20:00  KalandoZoo 46. rész
20:30  Polgártárs 

vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:00  Te rongyos élet színes, magyar 
filmdráma R: Bacsó Péter 16 éven 
felülieknek!

22:55  Vámos Miklós beszélgető műsora 
45. rész

23:50  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:05  Híradó

Február 25., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  „Szabadulás nélkül” 4. rész 

Előadássorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban

20:00  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
20:30  Tea két személyre 47. rész
21:00  Sztárportré 34. rész
21:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22:00  Mozgás sportmagazin
22:30  FényKép kulturális magazin
23:00  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
23:30  Híradó
23:45  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

Február 26., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 47. rész
20:00  Jazzland 46. rész
20:30  Hanussen színes, magyar–NSZK–

osztrák filmdráma R: Szabó István
22:20  Híradó
22:35  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:50  Tea két személyre 47. rész
23:20  Mozgás sportmagazin
23:50  Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
00:20  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

00:35  Híradó

Február 27., SZoMBaT
19.00  Érdi Panoráma heti események 

összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 10. rész
20:00  Polgártárs 

  vallás – nemzetiség – civil társadalom
20:30  „Szabadulás nélkül” 4. rész 

Előadássorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban

21:00  Mozgás sportmagazin
21:30  Érdi Panoráma heti események 

összefoglalója
22:00  Te rongyos élet színes, magyar 

filmdráma R: Bacsó Péter 16 éven 
felülieknek!

23:55  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:10  Híradó

Február 28., VaSÁRNaP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 47. rész
20:00  Polgártárs vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
20:30  Hanussen színes, magyar – NSZK – 

osztrák filmdráma R: Szabó István
22:20  Csak tükörben
22:30  A selyemút színes, magyarul beszélő, 

japán-kínai filmdráma R: Juna Sato 
12 éven felülieknek!

00:05  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:20  Híradó
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Bab
aszínház

BaBaszínház

2016
TAVASZ

Különösnek tarthatnánk, és azt gondolhatnánk, a kicsi babák még nem értik a 
színházat, miért vinnénk hát őket színházi programra. 
A babaszínházi programokat szervező színházak sok-sok boldog és a szín-

házi előadáson magát komfortosan érző babát és szülőt látnak. Az esztétikai élmény, annak közös 
megélése, majd az otthoni felidézése s újraélése a csecsemő–szülő kapcsolat erősítésén, elmélyí-
tésén túl, új tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. Hatékonyabban, mint bár-
mikor későbbi élete során. A művészet ebben az életkorban segíti talán a leghatékonyabban az 
érzelmi és értelmi fejlődést.
Március 17-én, csütörtökön 10 órakor

SZIVÁRVÁNYMESE
BABAElőAdÁS –6 hónapostól 3 éves korig, 20 perc előadás 
és 20 perc játék – énekes-verses füzér a legkisebbeknek. A ked-
ves, narancsszínű Pompon a színekhez kapcsolódó mondókák-
kal és játékokkal mutatja be a kicsiknek a szivárvány hét színét. 
Felnevel egy rózsát, találkozik a Nappal, lubickol a tóban, zöl-
det, narancsot és lilát kever. Végül előkerül a türkiz...

Április 14-én, csütörtökön 10 órakor

A HÁROM KISCICA
BABAElőAdÁS – 6 hónapostól 3 éves korig, 20 perc előadás 
és 20 perc játék. Szutyejev: A három kiscica című közismert 
meséje nyomán készült babaelőadás, mely a bábok játékos 
mozgásával, gyönyörködtető megjelenésével, felcsendülő kü-
lönös hangokkal és régen ismert dalokkal szórakoztató mind 
a picik, mind nagyobb testvéreik számára.

A BáBrAkAdABrA BáBSZínháZ előadásai
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 
10-től 18 óráig, hétvégén rendez-
vénytől függően, a rendezvény 
előtt 1 órával.
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

FElHÍVÁS
Kedves látogatóink! a 

Boldogság című színházi 
előadásra megváltott 

jegyeket legkésőbb február 
19-ig áll módunkban 

visszaváltani. Megértésüket 
köszönjük!

PROGRAM
SZÍNHÁZBÉRLET
Szahara csillaga
Zenés vígjáték két részben
Február 21-én, vasárnap 15 órakor

MICIMACKÓ SZÍNHÁZ
A császár új ruhája
Február 22-én, hétfőn 10 és 14 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Legyen tél!
A Duna-Art Fotóklub tagjainak 
közös kiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Mach Márta textilszobrász 
kiállítása
Megtekinthető február 24-ig

KAMARATEREM
Így látnak a drónok
Stokker Tamás és Kiss Balázs 
fotókiállítása
Megtekinthető március 9-ig

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi Klubövezet,  
Enikő u. 2.
Minden páratlan hét keddjén, 18 órakor

GUZSALYAS KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

KERTBARÁT KÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden páros pénteken 17 
órakor
Növénykondicionáló haszná-
lata kertünkben
Február 26-án, pénteken 17 órakor

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától
A fogyás lehetőségei
Előadó Makai József
Február 22-én, hétfőn 17 órakor

MŰSORVÁLTOZÁS
CSALÁDI MATINÉ
Bíró Eszter:  
Állati zenés ABC
Április 16-án, szombaton 16 órakor

ELŐZETES

FURULYÁS PALKÓ
A Kolompos együttes műsora
Március 6-án, vasárnap 11 órakor

BABASZÍNHÁZ
Szivárványmese
A Bábrakadabra Bábszínház 
előadása 6 hónapostól 3 éves 
korig
Március 17-én, csütörtökön 10 órakor

GYEREKKONCERT
Állati zenés ABC
Bíró Eszter koncertje
Április 16-án, szombaton 16 órakor

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix  
06 23 365 490/105.

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás: Keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig
PROGRAM

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Palotaforradalom Erdélyben – 
a hazatelepülő főnemesség a 
restitúció útvesztőiben
Dr. Margittai Gábor író, szer-
kesztő előadása
Március 22-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

3276 expedíciós nap, a mú-
zeumalapító Balázs Dénes 
geográfus újraolvasva
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

ZENEI KÖNYVTÁR
Maskara
Farsangi foglalkozás óvodások-
nak és kisiskolásoknak
Csoportokat csak előzetes 
egyeztetés után tudunk fogadni. 
Bejelentkezés legalább 10 nappal 
a foglalkozás előtt.
Februárban folyamatosan

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
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
E-mail:  
erdigaleria@gmail.com
Tel.: 06 23 360 143
A Galéria vasárnap és hétfő 
kivételével nyitva 10–18 óráig

Téli Tárlat
Megtekinthető február 20-ig

Érdikum kiállítás
Megtekinthető február 18-ig

Így
Vörös András festőművész 
kiállításának megnyitója
Megnyitja Szombathy Bálint 
szépségkutató
Február 26-án, pénteken 18 órakor

Hely- és sporttörténeti 
kiállítás
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára el-
hurcolt honfitársaink emlékére

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

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos andrásné  

06 23 363 036.

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI 
KÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

PROGRAM

FELNŐTT KÖNYVTÁR
Könyvválogatás a kézimun-
kák szerelmeseinek
Február 17–29-ig

Alkotó kolléga sorozat
Márai Veronika gobelinekből 
összeállított kiállítása
Február 17-től március 16-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
Medve-napok foglalkozás
Csoportokat csak előzetes 
egyeztetés után tudunk fogadni. 
Bejelentkezés legalább 10 nappal 
a foglalkozás előtt.
Februárban folyamatosan

Kedvenc könyv
Internetes szavazás
Februárban folyamatosan

Meseszombat
Némedi-Varga Tímea választott 
meséje: Csipkerózsika
Február 20-án, szombaton 10–12 óráig

Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 7 
hónapos kortól 3–4 éves korig
Vezeti: Tóth Andorné Tímea. 
A foglalkozásokon való részvétel 
ingyenes, de a helyek korlátozott 
száma miatt előzetes bejelentke-
zést kérünk!
Február 26-án, pénteken 10–11 óráig
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Munkaköri feladatok:
•  a könyvtár Zenei Részlegé-

vel kapcsolatos minden fel-
adat ellátása,

•  bekapcsolódni a könyvtár 
más részlegeinek munká-
jába.

alkalmazási feltételek:
•  felsőfokú könyvtáros vég-

zettség,
•  legalább minimális fokú ze-

nei előképzettség,
•  felhasználói szintű számí-

tástechnikai ismeretek,
•  önálló munkavégzésre való 

képesség,
•  büntetlen előélet,
•  magyar állampolgárság,
•  cselekvőképesség,
•  kiválasztási eljáráson való 

megfelelés.

Előnyt jelent:
•  könyvtári munkában szer-

zett gyakorlat,
•  SZIKLA könyvtári rendszer 

ismerete,
•  pedagógusi előképzettség, 

gyakorlat,

•  programszervezésben szer-
zett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
•  önálló, precíz munkavég-

zés,
•  rugalmasság,
•  jó kapcsolatteremtési kész-

ség,
•  terhelhetőség,
• megbízhatóság.

Kiválasztás folyamata:
•  kiválasztás első fordulója: 

hirdetésben megfogalma-
zott kompetenciák alapján 
a könyvtár vezetői válogat-
nak a jelöltek között,

•  kiválasztás második fordu-
lója: személyes interjú.

Munkavégzés helye: Érd, 
Alsó u. 27.

az állás betölthető: 2016. 
március 15-től.

Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Jelentkezés az állásra: a fel-
tételeknek megfelelő pályá-
zók jelentkezését 2016. feb-
ruár 25-ig várjuk: e-mailben: 
sebestyenewa@csukalib.hu, 
postai úton: Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár, 2030 Érd, Hi-
vatalnok u. 14. vagy szemé-
lyesen a fenti címen.

a jelentkezéshez kérjük 
csatolni:
•  fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz,
•  végzettséget igazoló okle-

velek másolata,
•  motivációs levél,
•  hozzájáruló nyilatkozat 

arról, hogy a jelentkezési 
anyagát a bírálatban részt 
vevők megismerhetik,

•  tudomásulvételi nyilatko-
zat arról, hogy a pozíció el-
nyerését követően köteles 
három hónapnál nem ré-
gebbi, eredeti erkölcsi bizo-
nyítványt benyújtani.

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár

ZENEI KÖNYVTÁROST
keres határozatlan időre.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Vörösmarty 
utca 31.
a munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a szociális 
és mentálhigiénés problémák-
kal küzdő egyének, családok és 
közösségi csoportok segítése 
a társadalmi integráció érde-
kében. A szociális biztonság 
megteremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatások-
ról, valamint azok igénybevé-
telének formáiról megfelelő 
tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás, 
szociálpedagógus, szociálpoli-

tikus, okleveles szociális mun-
kás, okleveles szociálpolitikus, 
szociális menedzser,
• hasonló munkakörben szer-
zett legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat,
• magyar állampolgárság, tiszta 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvő-
képesség.
a pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél,
• iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány.
a munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. február 26. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 06 23 
520 362-es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 

címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Budai út 14.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/241/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: családgondozó.
• elektronikus úton Denkovics 
Ildikó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül
• személyesen: Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 14.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. február 29.

NE ENGEdJÜNK a MoCSoKNaK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban, 

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen 

tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
lumabt@t-online.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügy-
feleinket, hogy az ÉTH (az 
Érd és Térsége Hulladék-
kezelési Nonprofit Kft.) el-
kezdte az otthoni szelektív 
hulladékgyűjtő edények 
kiosztását, amely felváltja 
a korábbi zsákos rendszerű 
gyűjtést.
Hamarosan minden kedves 
érdi ügyfelünk kap egy tá-
jékoztatót, amely konkrét 
időpontot tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy mikor és 
hol veheti át a két szelektív 
gyűjtőedényt. Ez a tájékoz-
tató nem egyszerre kerül 
mindenkinek kiküldésre, 
hanem folyamatosan, a ter-
vezett átadást megelőző hé-
ten. Az átadás ütemezését a 
gyűjtési időpontok alapján 
kialakított városi körzetek 
szerint terveztük meg, hogy 
ne egyszerre, egy időben 
történjen meg az átadás-át-
vétel, elkerülendő az esetle-
ges torlódásokat.
Az egész városra kiterjedő 
kiosztást megelőzően egy 
úgynevezett kísérleti idő-
szakot és területet is beik-
tattunk, hogy a gyakorlati 
végrehajtás során, az itt 
esetleg felmerülő problé-
mákat időben kiküszöböl-
hessük. Ebbe a szakaszba 
300 háztartást vontunk be, 
tehát első körben még csak 
számukra kerülnek átadás-
ra a gyűjtőedények.
Felhívjuk minden érintett fi-
gyelmét, hogy a törvényi elő-
írások kötelezik cégünket a 
szelektív hulladékgyűjtés le-
hetőségének biztosítására és 
a lakosokat az otthoni szelek-
tív hulladékkezelésre, -gyűj-
tésre. Ennek megkönnyítése 
érdekében az Érd és Térsége 
Szilárd Hulladékkezelési Ön-
kormányzati Társulás pályá-
zatot nyújtott be szelektív 

hulladékgyűjtő tartályok 
(köznyelven kukák) beszer-
zésére. Ezeknek a kiosztása 
történik folyamatosan.
Az edényekért nem kell 
ellenértéket fizetni, de a 
használónak a jó gazda 
gondosságával azokat meg 
kell óvnia.
Az átadás gördülékenyeb-
bé tétele végett az átadás-
átvétel személyesen vagy 
meghatalmazott útján, az 
ÉTH Sas utcai telephelyén 
történik, az értesítőlevél-
ben jelzett időpontban. 
Ezekben a hetekben az 
ügyfélszolgálat csak az 
ügyfélszolgálati időben 
fogad, és a hulladékudvar 
szombaton zárva tart. Az 
átvételt megoldani nem tu-
dók (idős, egyedülálló stb.) 
számára a későbbiekben, 
az általuk kezdeményezett 
megkeresés alapján, az ÉTH 
igyekszik segítségükre len-
ni a kukák átvételében. 
Ezúton tájékoztatjuk az 
érdeklődőket, hogy korlá-
tozott számban már lehe-
tőség van kerti komposz-
tálóedény igénylésére. Az 
edényeket jelentkezési 
sorrend alapján bocsátjuk a 
jelentkezők rendelkezésére, 
a növényi vegetáció bein-
dulását követő időpontban.
Az ÉTH ügyfélszolgálata a 
fenti témákban is, telefo-
non (06 23 522 600), e-mail-
ben (ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu), levélben vagy 
személyesen (2030 Érd, Sas 
u. 2.) folyamatosan az Önök 
rendelkezésére áll.

TEGYÜNK KÖZÖSEN VÁ-
RoSUNK TISZTÁN TaR-
TÁSÁÉRT ÉS KÖRNYEZE-
TÜNK MEGÓVÁSÁÉRT!

AZ ÉTH Sajtószolgálata

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
mindennapi életvitelükben 
akadályoztatott emberek ré-
szére nyújt gondozást saját 
lakókörnyezetükben. Igénye-
ikhez és szükségleteikhez iga-
zodva támogatja, gondozza a 
rászorulókat. A gondozással 
kapcsolatosan felmerülő ad-
minisztrációt elvégzi, nyilván-
tartásokat vezet.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, szo-
ciális gondozó és szervező,

• hasonló munkakörben szer-
zett, legalább 3–5 év szakmai 
tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, tisz-
ta erkölcsi bizonyítvány, cse-
lekvőképesség.
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• szakmai önéletrajz, motiváci-
ós levél,
• iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány.
a munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. február 26. 
A  pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Denkovics Ildikó nyújt, a 06 23 
520 362-es telefonszámon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Központ 

Érd címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Budai út 14.). 
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/242/2016, valamint a mun-
kakör megnevezését: szociális 
segítő.
• elektronikus úton Denkovics 
Ildikó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül
• személyesen: Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 14.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a meg-
jelölt végzettséggel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elkül-
désre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. február 29.

a közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
a munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
a munkakörbe tartozó feladatok: ál-
talános iskolai és gimnáziumi tagozaton 
angol nyelv tantárgy oktatása
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség, 
• büntetlen előélet.
a pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• önéletrajz,
• oklevél, tanúsítvány másolatok,
• erkölcsi bizonyítvány.
a munkakör betöltésének időpontja: 
A pályázati határidő leteltét követően 
azonnal.

a pályázat benyújtásának határideje: 
2016. március 10. A pályázat kiírásával 
kapcsolatos további információt Pin-
térné Bernyó Piroska intézményvezető 
nyújt, a 06 23 365 140-es telefonszámon.
a pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: a pályázatnak a KLIK Érdi 
Tankerület Gárdonyi Géza Általános Isko-
la és Gimnázium címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a munka-
kör megnevezését: angol-bármely sza-
kos középiskolai tanár.
• személyesen: Érdi Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és Gimnázium, Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.
• elektronikus úton: Pintérné Bernyó Pi-
roska részére a gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címre.
a pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A beadott pályázatok alapján, az igaz-
gatóval való személyes találkozás után 
írásban történő értesítés a döntésről.
a pályázat elbírálásának határideje: 
2016. március 11.

KÖZLEMÉNY
a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés rendszerének 
változásáról

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

családgondozó munkakör betöltésére.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁ LYÁ Z AT O T  H I R D E T
Időseket Ellátó Központ

szociális segítő munkakör betöltésére.

ADÓZÁSI 
INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy február hónapban 
postaládákba kerülnek azok a küldemények, amelyek a 
helyi adók és a gépjárműadó-fizetés teljesítése érdekében 
adnak tájékoztatást. A „Folyószámla-értesítőből” részlete-
sen tájékozódhatnak az önkormányzat felé esedékes – je-
len állapot szerint ismert – 2016. évi adóelőírásaikról.

adófizetési kötelezettségek teljesítésének határideje:

Építmény- és telekadó tekintetében továbbra is megma-
rad a negyedéves fizetési kötelezettség. Ennek határideje 
tárgyév március 15., június 15., szeptember 15. és decem-
ber 15.
Gépjárműadó esetében a befizetési határidő tárgyév 
március 15. és szeptember 15.
Helyi iparűzési adó esetében az első előlegrészlet befi-
zetési határideje március 15., a második előlegrészletet pe-
dig szeptember 15-ig kell a vállalkozásoknak megfizetni. A 
2015. adóév elszámolása (bevallás és befizetés határideje 
is!) 2016. május 31.
Talajterhelési díj: Azt a kibocsátót terheli, aki a műszaki-
lag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és egyedi 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztá-
rozót is, alkalmaz. A talajterhelési díj mértéke 3600 Ft/m3. 
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, 
csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú fel-
használásra figyelembe vett víz mennyiségével (10%). 
A locsolásra külön mérőórával rendelkező ügyfelek a mé-
réssel igazolt felhasznált víz mennyiségével csökkenthetik 
a talajterhelési díj alapjául szolgáló víz mennyiségét.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal 
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztáro-
lójából az arra feljogosított szervezettel szállíttat el.
Bevallási és befizetési határidő: 2016. március 31.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az előírt adó-
kat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Az el-
maradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Az 
adótartozás után felszámított pótlék, egyéb költség a tar-
tozásra vonatkozóan és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy mind a magánszemé-
lyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetőségük van 
– a törvény által szabályozott módon – fizetési könnyítés 
igénybevételére, ha az adóhatóság által jogerős határo-
zatban előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen okból 
az esedékesség időpontjáig nem, vagy csak részben tud-
ják teljesíteni. A feltételek fennállása esetén (pl.: a tartozás 
keletkezése a kérelmezőnek nem róható fel, az adó későbbi 
megfizetése valószínűsíthető, ingó, ingatlan fedezet rendel-
kezésre áll stb.) fizetési halasztás, részletfizetés, mérséklés 
engedélyezésére van mód, amely kizárólag az adózó ké-
relmére történhet. Általában az adóhatóság a kedvezmény 
megadását feltételhez köti. 

Adóhatóságunk nagy figyelmet fordít arra, hogy segítse az 
adózók önkéntes jogkövetését és adófizetését, ezért a vá-
ros honlapján (http://erd.hu/nyitolap/e_ugyintezes) tájé-
koztatást adunk az ügyek jogszabályi hátteréről, valamint 
megtalálhatóak itt a bevallásokhoz, kérelemhez szükséges 
nyomtatványok, tájékoztatók is.
Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleinknek 
lehetőségük van arra, hogy bevallási, bejelentkezési és 
változásbejelentési kötelezettségüket elektronikus úton 
teljesítsék.

Érd, 2016. február 10.

Érd Megyei Jogú Város Adócsoportja

PÁ L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

aNGol-BÁRMElY SZaKoS KÖZÉPISKolaI TaNÁR
munkakör betöltésére.



16 17| 2016. február 17. |    hirdetés hasznos   | 2016. február 17. |

NYÍLT 
N A P

Óvodák tervezett nyári zárva tartása
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Mű-
velődési Bizottsága az 1/2016.(I.21.) KÖMÜB határozatával 
az önkormányzat által fenntartott óvodák nyári zárva tartá-
sának időpontjait az alábbiak szerint határozta meg.

Az új Ptk. hatályba lépé-
séről szóló jogszabály úgy 
rendelkezik, hogy a már be-
jegyzett egyesület és alapít-
vány 2016. március 15. nap-
jáig, a hatályba lépését kö-
vető első alapszabály-mó-
dosítással egyidejűleg köte-
les az alapszabály mind-
azon rendelkezését felül-
vizsgálni és szükség szerint 
módosítani, amelyek nem 
felelnek meg az új Ptk. sza-
bályainak, 2016. március 
15. napját követően csak a 
Ptk. rendelkezéseinek meg-
felelő létesítő okirat alapján 
és a Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelően működhet.

Módosításra szorul az 
alapszabály például abban 
az esetben, ha nem kerültek 
meghatározásra a tagokra, 
vezető tisztségviselőkre, 
f elügyelő bizottsági tagok-
ra vonatkozó összeférhetet-
lenségi szabályok, a taggal 
szembeni kizárás szabályai 
stb.

A kft.-k (és a zrt.-k) kötele-
zettsége is, hogy – ha eddig 
ez nem történt meg – legké-
sőbb 2016. március 15-ig az 
új Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelően módosítsák az 
alapító okiratukat.

Ha az ön cége 2014. már-
cius 15. után bármilyen ada-
tot módosított a társasági 
szerződésben, akkor a tör-
vényes változásokat is átve-
zették, így önnek további 
teendője nincs.

Ha azonban 2014. márci-
us 15. óta nem kellett a tár-
sasági szerződést módosí-
taniuk, akkor ezt most – 
legkésőbb 2016. március 
15-ig meg kell tenni, és dön-
teni kell az új Ptk. szabálya-
inak megfelelő továbbmű-
ködésről és át kell térni az 
új Ptk. szerinti szabályo-
zásra. A kft. 3.000.000 Ft 
alatti törzstőkéjét is MEG 
KELL EMELNI legalább a 
törvényi minimum összegé-
re (3.000.000 Ft).

Jó hír, hogy amennyiben 
a cég alapító okiratának 
módosítása csupán a törvé-
nyi változások átvezetését 
szolgálja, úgy se illetéket, 
se pedig közzétételi díjat 
nem kell fizetni! Ha egyéb 
okból is módosítani kell a 
társasági szerződést, ak-
kor a szokásos illeték és 
közzétételi díj megfizetése 
mellett lehet megten-
ni. természetesen csak ak-
kor kötelező a létesítő ok-
irat módosítása, ha az a 
polgári törvénykönyv köte-
lező rendelkezésébe ütkö-
zik.

Ha a cég törzstőkéje elér-
te a törvényi minimumot, 
de a létesítő okirat nem ál-
talánosságban utalt az ala-
pításkor hatályos jogsza-
bályra, hanem pontosan 
idézte a Gt.-t, akkor is 
szükség van a módosítás-
ra.

Az új törvény, az új Ptk. 
által szabott határidő el-
mulasztása büntetést von-
hat maga után, kerülje el a 
cégbíróság által 100.000– 
10 millió Ft-ig kiszabható 
pénzbírságát.

Könyvesné 
dr. Tóth Beáta

Tájékoztató civil szervezetek 
és gazdasági társaságok részére

Az ügyvéd válaszol: 
Közeleg a törvényi határidő!

Intézmény Zárás kezdete Zárás vége

Érdi Kincses Óvoda 2016.07.25. 2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Fácán Tagóvodája 2016.07.25. 2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Harkály Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Kincses Óvoda
Kutyavári Tagóvodája 2016.07.25. 2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Ófalusi Tagóvodája 2016.07.25. 2016.08.19.

Érdi Kincses Óvoda
Tállya Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Kincses Óvoda
Tündérkert Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda 2016.07.04. 2016.07.29.

Érdi Szivárvány Óvoda
Kisfenyves Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda
Meseház Tagóvodája 2016.06.27. 2016.07.22.

Érdi Szivárvány Óvoda
Napsugár Tagóvodája 2016.07.11. 2016.08.05.

Érdi Szivárvány Óvoda
Tusculanum Tagóvodája 2016.07.25. 2016.08.19.

az Érdi Bolyai János Általános Iskolában 
2016. március 5én, szombaton NYÍLT NAPOT tartunk.

Tisztelettel meghívjuk mindazokat 
a szülőket, akik kíváncsiak iskolánk 

mindennapi működésére, szeretnék 
megnézni gyermeküket tanulás közben.

Várjuk azon Kedves Szülők látogatását, 
akiknek gyermeke a 

2016/2017-es tanévben lesz 1. osztályos, 
és az általános tantervű osztályaink mellett 
szívesen íratná gyermekét a magyar-német 

két tanítási nyelvű osztályunkba.
(2030 Érd, alsó u. 80.) 8.00–11.00-ig

Továbbá várjuk azoknak a Kedves Szülőknek is 
az érdeklődését, akiknek gyermeke a 

2016/2017-es tanévben lesz 5. osztályos, 
és szeretnék emelt szintű matematika, vagy 

emelt szintű angol, vagy a magyar–német két 
tanítási nyelvű osztályainkba beíratni.

(2030 Érd, Erzsébet u. 26–32.) 
8.00–11.00-ig.
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27-ről 5 százalékra csökken az új lakások áfája.
A gyermeket nevelő családok 10 millió forintos

támogatást kaphatnak otthonteremtésre.
A kormány a használt lakások vásárlását is támogatja.

32
29

72
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Szombaton este megtudhatjuk: ekkor tartják a 
szépségkirálynő-választás döntőjét. Egy héttel a 
gála előtt már javában folytak a próbák a műve-
lődési központ színpadán.

A nagyszabású gálán ti-
zenkilenc hölgy vetélkedik 
majd a III. Érd Szépe címért: a 
közönség a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban csodál-
hatja meg az estélyi ruhában, 
farmeröltözékben és a külön-
leges, tavaszt idéző Dolly-
szoknyákban egyaránt fellé-
pő lányokat. És aki azt hiszi, 
hogy ehhez más nem is kell, 
csupán szép ruha, művészi 
smink és egy jó frizura, az 
alaposan téved, a lányoknak 
keményen meg kell dolgozni-
uk a sikerért. Nemcsak a szín-
padi mozgás és megjelenés 
fortélyait kell elsajátítaniuk, 
hanem a közös fellépés koreo-
gráfiáját is. Ez utóbbit Tórizs 
Hajnalka versenyigazgató 
oktatta a hölgyeknek, míg a 
mozgáskultúrát Rábaközi 
Andrea topmodell.

– A helyes testtartást, szín-
padi mozgást, megjelenést 
mutattam be a lányoknak. 
Fontos tudatosítani azt is, 
hogy a gálán minden szempár 
rájuk szegeződik majd. A lá-
nyok ügyesek, felkészültek, 
de nagyon fontos, hogy megfe-
lelőképp elsajátítsák a koreo-
gráfiát, hiszen három ruhá-
ban is meg kell jelenniük a 
színpadon – hangsúlyozta a 
múlt szombati próbán Rába-
közi Andrea, aki úgy véli: az, 
hogy bikinis bemutató nincs, 
könnyebbséget jelent, más-
részt biztonságérzetet is ad a 
versenyzőknek.

– A lányoknak így is a ma-
ximumot kell nyújtaniuk, hi-
szen mi, zsűritagok, az alap-

ján döntünk majd, amit a gá-
lán látunk és erre nem állnak 
órák, napok a rendelkezé-
sünkre, csak az első benyo-
másra tudunk hagyatkozni – 
mondta az ismert modell, hoz-

zátéve: a lányokat leginkább 
arra kell megtanítani, hogy 
merjenek minél többet moso-
lyogni, a mosoly ugyanis a 
híd, a kapocs a közönség és a 
fellépő között.

Bár egy szépségversenyen 
csupán egy királynőt válasz-
tanak, mindenki nyer egy 
nagyon fontos dolgot: tapasz-
talatot. – Az önfegyelem, az 
alázat, a profizmus mind 
olyan dolog, amit annak, aki 
ebben a világban szeretne 
dolgozni, meg kell tanulnia. 
Bár egy szépségverseny 
más, mint a kifutó, ahol szi-

gorúbb feltételeknek kell 
megfelelni a súlyt, magassá-
got illetően, a jelentkezők 
most belekóstolhatnak a mo-
dellek életébe, és előfordul-
hat az is, hogy egy-egy lányt 
felfedeznek, és valamelyik 
cég, kozmetikai márka arca 
lesz. Ezért is kell mindig a 
legjobb formájukat mutatni – 
jegyezte meg Rábaközi And-
rea.

Nagyon izgalmas a felké-
szülés, sokat kell gyakorolni, 
hogy minden lány együtt, egy-
szerre mozogjon – vélekedtek 
a versenyzők a próba szüneté-
ben. Mint mondták, nem köny-
nyű folyamatosan tűsarkú ci-
pőben mozogni úgy, hogy 
koncentrálni kell a koreográ-
fiára, a helyes testtartásra, 
arckifejezésre is. Tórizs Haj-
nalka főszervező ennek elle-
nére úgy látta: a próbák na-
gyon jól mentek, a lányok 
ügyesek, pedig sokan most 
először léptek színpadra.

– A lányok közül sokan nem 
is gondolták, hogy ez milyen 
kemény munka lesz. Vérükké 
kell hogy váljanak ezek a 
mozdulatok, hiszen pár nap 
múlva, a gálán, a nagyközön-
ség előtt kell megmutatniuk 
magukat, amikor minden te-
kintet rájuk szegeződik majd 
– hangsúlyozta Tórizs Haj-
nalka.

Az emlegetett szombati 
döntőre egyébként nemcsak a 
lányok készülnek gőzerővel, 
hanem – mint Bada Zoltán 
alapítótól megtudtuk – az 
egész stáb, valamint a támo-
gatók is. n ÁdÁM KaTalIN

Stresszmentesítő, tanulást segítő, ingyenes prog-
ramot indított a hét önkormányzati általános 
iskolában az érdi Ifjúsági Önkormányzat.

A diákokkal kiscsoportos 
foglalkozások keretében 
Reidinger Erzsébet gyer-
mekkineziológus végez sze-
mélyiség- és készségfejlesz-
tő gyakorlatokat, azzal a 
céllal, hogy az iskolások 
mindennapjaiban csökken-
jen a stressz, növekedjen az 
önbizalmuk, és jobban tudja-
nak koncentrálni az órákon.

– A csoportos foglalkozá-
sokra, amelyek február kö-
zepén indulnak be az isko-
lákban, eddig több száz diák 
jelentkezett: naponta kilenc-
ven gyermekkel foglalko-
zom hat csoportban. Az álta-
lam kidolgozott program 
alsó tagozatosoknak szól, 
de nagyobbaknál is haté-
kony, csak épp velük egyéni-
leg találkozom. Tapasztala-
tom az, hogy a gyakorlatok 
nemcsak a tanulási gondok-
kal, hanem a magatartási 
problémákkal küzdő gyere-
keknek is segítenek: eddig 
négy iskolában dolgoztam, 
és 84 gyerekből másfél hó-
nap alatt 75 diák másfél-két 
jegyet javított tantárgyan-
ként, és megszűntek a beírá-
sok a rossz magaviselet mi-
att – tette hozzá Reidinger 
Erzsébet, aki szülőknek, il-
letve a kineziológia iránt ér-
deklődőknek is tart ingye-
nes foglalkozásokat. A kö-
vetkező előadásokra márci-
us 11-én, április 15-én és 
május 20-án kerül sor, fél 
hat és fél hét között a műve-
lődési központban.

A programot az Ifjúsági 
Önkormányzat gyermeken-
ként 700 forinttal támogatja, 
ebben a tanévben 2,2 millió 
forintot különítettek el erre a 
célra.

A Gárdonyi iskolában hét-
főn tartották az első foglal-
kozást. A gyerekek kíváncsi-
an, és persze többféle elvá-
rással érkeztek.

– Azért jöttem, hogy job-
ban tudjak tanulni. Most ott-
hon anyának teljesen jól fel 
tudom mondani a történel-
met, de a suliban rossz dol-
gozatot írok belőle – mondta 
az ötödikes Tamás. Osztály-
társának a matek megy ne-
hezen, magántanárhoz is 
jár. A negyedikes Adria vi-
szont azt szeretné, ha a raj-
zolásban tudna fejlődni, 
amit egyébként is nagyon 
szeret, nővére, Menta pedig 
képességeit akarja minél 
jobban kibontakoztatni.

– Nagyon vártuk már ezt a 
lehetőséget, hiszen sok sajá-
tos nevelési igényű, illetve 
beilleszkedési, tanulási és 
magatartási problémákkal 
küzdő diákunk van. Vannak 
szorongó gyerekek, aki ne-
hezen nyílnak meg, vagy 
olyanok, akik azt nem tud-
ják, mikor kell csendben ma-
radni. Az is remek dolog, 
hogy kis létszámú csopor-
tokban zajlanak a foglalko-
zások – mondta lapunknak 
Balláné Nemoda Éva alsó 
tagozatos igazgatóhelyettes.

n ÁKa

Idén nem a jelmezek jelentették a legnagyobb 
meglepetést az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola 
farsangján: a sajátos nevelési igényű, illetve értel-
mi fogyatékos gyermekeket a pénteki karnevá-
lon több ajándékkal is meglepték az ÉRD kézilab-
dacsapatának szurkolói, akik a kezük munkájával 
is támogatni fogják az intézményt.

A mintegy nyolcszáz tagot 
számláló Orange Dragons 
Szurkolói Club több jóté-
konysági akciót lebonyolított 
már. Mikulás napján a sérült 
fiatalokat nevelő habilitáci-
ós központban jártak, a far-
sangot pedig a Móra iskolá-
ban ünnepelték: huszonkét-
ezer forinttal, egy CD-leját-
szós magnóval és egy hatal-
mas tortával – ami a tombola 
fődíja lett – lepték meg az is-
kola nevelőit, tanulóit.

– Ez az alkalom egy hosz-
szú távú együttműködés 
kezdete: március ötödikén 
tartjuk iskolánkban az ösz-
szefogás napját, amikor a 
szülők önkéntes munkában 
segítenek majd rendbe tenni 
azt a Bagoly utcai épületet, 
amit novemberben kapott 

meg az iskola. E munkála-
tokban szeretnének segíteni 
a szurkolói klub tagjai is. 
A tőlük kapott 22 ezer forin-
tot is a Bagoly utcai épületre, 
jobban mondva a felújítási 
munkálatokhoz szükséges 
szerszámok, eszközök be-
szerzésére fordítjuk – mond-
ta lapunknak Sátori Bog
lárka igazgató, aki két szur-
koló, Endrész Csaba és Se
bők Ferenc kíséretében vé-
gigjárta az épületeket, fel-
térképezve, miben szorul tá-
mogatásra az intézmény.

– Most szervezzük, ho-
gyan tudnánk segíteni: pél-
dául festés, villany- és vízve-
zeték-szerelés, kertrendezés 
– sorolta Endrész Csaba, a 
szurkolói klub tagja, hozzá-
téve: a farsangi adomány, il-

letve a két kezük munkája 
mellett azzal is támogatni 
szeretnék az iskolát, hogy a 
diákokat elviszik szurkolni 
egy kézilabdameccsre. Mi-
kor ezt a farsangon bejelen-
tették, hangos ovációval fo-
gadták a diákok, akik köze-
lebbről is megismerkedhet-
tek a két szurkolóval, hiszen 

azok minden osztályba be-
kukkantottak. A termekben 
javában zajlott a készülődés, 
hiszen a Móra iskolában a 
farsang hagyományosan jel-
mezes felvonulással kezdő-
dött, majd tánccal, játékkal 
folytatódott, ebéd után pedig 
tombola és diszkó várta a 
gyerekeket. n ÁdÁM KaTalIN

Festeni, szerelni, kertészkedni is fog a szurkolói klub

Jótékony sárkányok a Móra iskolában

A diákokat szurkolni is elviszik egy kézilabdameccsre

Ipartestületi bál

Hosszú évek kihagyása 
után rendezett az Érd és 
Környéke Ipartestület újra 
bált. Több mint százan jöt-
tek el a helyi vállalkozók 
múlt pénteken, hogy a far-
sangi időszakban kicsit ki-
kapcsolódjanak. T. Mészá
ros András polgármester is 
megjelent, hogy régi isme-
rősként köszöntse a vidám 
társaságot. A bál fénypontja 
a jelmezverseny és Szóka 
Júlia operettprimadonna 
műsora volt. Előadása után 

bemutatta a jelmezbe bújt 
versenyzőket, hogy szavaz-
zanak rájuk. A témaválasz-
tás és kivitelezés igazán 
míves iparosmunka volt, 
megjelentek az „élethű” ka-
lózok, boszorkák, pasák és 
Hófehérke törpéi – igaz, 
csak három, Tudor, Vidor és  
Kuka, mert a többiek a bá-
nyában dolgoztak. Az esten 
a Kristály duó zenéjére rop-
ták táncukat az érdi iparo-
sok.  

n TEMESI

JÓTÉKONYSÁG

Véradás Árminkáért
Árminka a Teleki Sá-

muel Általános Iskolába 
jár, nagy beteg kisfiú. Ár-
minra most újabb műté-
tek várnak, amihez irá-
nyított véradásra van 
szükség. Adatai az érdi 
Vöröskereszt által szer-
vezett rendezvényeken 
elérhetőek. A kisfiúnak 0 
negatív vérre van szük-
sége, de az Országos Vér-
ellátó Szolgálat becseré-
li, ha nem cso port azo nos 
vért kap a kisfiú valakitől. 
Aki Árminnak szeretne 
segíteni, annyit kell ten-
nie, hogy a véradás hely-
színén jelzi, hogy irányí-
tottan szeretne vért 
adni. A legközelebbi vér-
adás, ahol Árminkának is 
lehet segíteni, a Szepes 
Gyula Művelődési Köz-
pontban lesz február 26-
án, délelőtt fél 11 és dél-
után 18 óra között, de a 
Véradás.hu oldalra kat-
tintva mindig megtalál-
ható a legközelebbi vér-
adás időpontja és hely-
színe.

n BNYH

Fodrászok Mikiért
Katona Miklós Patrik 9 

éves érdi kisfiú ataxia 
t e l e a n g i e c t a s i a - b a n 
szenved, ami kisagyi sor-
vadással, súlyos koordi-
nációs zavarral és a 
finommotorika teljes hi-
ányával jár. Teljesen ép 
értelmű, normál tanme-
netrendben tanul, de 
gyakorlatilag a teste rab-
ságában él. Nagyon el 
van keseredve, mert 
nem érti, mi történik 
vele és miért. A gyógy-
kezelést és a vizsgálatok 
költségeit a család nem 
tudja finanszírozni. Az 
Alexandra Beauty Fodrá-
szat február 20-án jóté-
konysági napot tart Mi-
kiért. A szépészeti keze-
léseket (fodrászat, koz-
metika, pedikűr) becsü-
letkassza alapon, de mi-
nimum 1000 forintért 
végzik el a szalon mun-
katársai. Aki máshogy is 
szeretne segíteni, az 
megteheti a Kosztyu 
Ádám Emlékére Alapít-
vány számlaszámán: 
117 3 413 8 -2 0 0 0 6 8 02 -
00000000, Katona Mik-
lós Patrik megjegyzés-
sel.

n FZ

Ovisokat vár a sportiskola
Iskolába készülő óvodásoknak tart sportnapot 
jövő szombaton az Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola.

A február 27-ei sportnap 
reggel kilenctől fél tizen-
egyig tart, az iskola sport-
csarnokában, a gyülekező 
8.30-tól lesz. A gyerekek 
nemcsak az intézményben 
oktatott egyes sportágak-
kal – birkózás, floorball, fut-
ball, kézilabda, tollaslabda 
– ismerkedhetnek meg játé-
kos formában, hanem a le-
endő tanítóikkal, edzőikkel 
is – tudtuk meg Rozgonyi 
János igazgatótól, aki arra 
kéri a szülőket, hogy hozza-
nak gyermeküknek sport-
ruházatot.

A Batthyány iskolában 
minden esztendőben két 
osztály indul: egy sport és 
egy általános tantervű. 
A 2016/17-es tanév két leen-
dő elsős osztályfőnökével 
március elsején, bemutató 
órák keretében ismerked-
hetnek meg a szülők 8, illet-
ve 8.55 órakor, míg a leendő 
ötödikes osztályfőnökökkel 

március másodikán, ugyan-
ezekben az időpontokban.

Azoknak, akik sportosz-
tályba jelentkeznek – legye-
nek első osztályba készülő 
óvodások vagy éppen na-
gyobb diákok – március 22-
én, délután fél háromkor 
tart mozgásos szintfelmérő 
foglalkozást a Batthyány 
iskola: ilyenkor a jelentke-
zők atlétikai képességeit és 
labdaügyességét mérik fel. 
A sikeres felvételhez nem-
csak ez az erőpróba, hanem 
orvosi igazolás is szüksé-
ges – tudtuk meg az igazga-
tótól, aki elmondta azt is: a 
Batthyány iskola leendő el-
sőseinek április 8-án, pén-
teken, délután fél háromtól 
tavaszváró kézműves fog-
lalkozást rendeznek, 
amelyre mind a sport-, 
mind az általános tantervű 
osztályba jelentkezőket 
szeretettel várják.

n Á. K.

A színpadi mozgást Rábaközi Andrea (középen) oktatja a ver-
senyzőknek

A próbák nagyon jól mentek, a lányok ügyesek, pedig sokan most 
először léptek színpadra

III. Érd Szépe gála szombaton

Ki a legszebb hölgy 
széles e vidéken?

Iskolai stresszoldó 
program indult

Iskolakóstolgató a Telekiben
Iskolakóstolgató foglal-

kozások kezdődnek az 
Érdi Teleki Sámuel Általá-
nos Iskolában február 22-
én: a rendezvényeket hét-
fői napokon, 15 órától tart-
ják a leendő elsős tanító 
nénik, akik játékos felada-
tokat hoznak a kicsiknek. 
Céljuk, hogy a szülők lás-
sák, hogyan zajlik majd az 
iskolára hangolás jövő 
szeptemberben, és hogy a 
gyerekek ne féljenek az is-
kolától. 

Az iskolakóstolgatókra 
február 22-én, 29-én, már-

cius 7-én és 21-én kerül 
sor, majd április 4-én, az 
utolsó foglalkozáson, az 
idegen nyelvet tanító kol-
légák tartanak játékos 
foglalkozást. A Teleki is-
kolában ugyanis a gyere-
keknek lehetőségük van 
arra, hogy első osztálytól 
heti két, negyediktől pedig 
– tagozati szinten – heti öt 
órában tanuljanak ango-
lul, illetve németül.

A foglalkozásokra a 
szülőket és a gyerekeket 
egyaránt várják!

n ÁdÁM
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Az Ikarus-pályán fogadta az MTK II labdarúgó-
csapata az Érdi VSE-t az NB III nyugati csoportjá-
nak tavaszi idénynyitóján, ahol Limperger Zsolték 
kétszer álltak fel a hátrányból, mégis egy pontot 
szereztek. 

A vendég érdi csapat kezd-
te jobban a találkozót, és ez-
által enyhe mezőnyfölényt 
harcolt ki, de nem jelentett 
veszélyt az MTK II kapujára. 
Aztán ahogy lenni szokott, a 
fölényből hátrány lett: egy 
jobb oldali beadásnál Csi
szár alászaladt a labdának, 
így fejéről a labda a mögötte 
érkező Hujber elé csúszott, 

aki közelről a kapuba helyez-
te a játékszert. A váratlan gól 
néhány percre megfogta az 
érdi csapatot, de hamar sike-
rült ezen túllépni. Egy szép 
érdi akció során Csizmadia 
játszotta Pallagi elé a lab-
dát, aki egy visszahúzós 
csellel becsapta védőjét, 
majd Honti fejére varázsolta 
a labdát, aki nem hibázott.

Egyértelműen jobban ját-
szott az Érdi VSE és a levegő-
ben lógott a vezető gól meg-
szerzése is, de Pintér nagy-
szerű elfutásáról és beadásá-
ról lemaradtak a csatárok. 
Majd jött az újabb hidegzu-
hany. Csiszár újabb óriási hi-
báját kihasználva ismét 
előnybe került az MTK. Sze-
rencsére nem tört össze az 
érdi gárda és egy pazar Ko

rozmán–Skita–Kelemen ak-
ció végén az utóbbi csavarta a 
labdát a hosszú sarokba. Meg-
csillant a remény akár a győz-
tes találat megszerzésére is, 
de Balázsovics második sár-
ga lapos figyelmeztetése mi-
att az emberhátrányba kerülő 
érdieknek nem maradt más 
lehetőségük, mint hogy hősies 
küzdelemben legalább a dön-
tetlent megőrizzék – ez pedig 

sikerült. A 19. fordulóban feb-
ruár 20-án, szombaton 14 óra-
kor a sereghajtó Balatonfüre-
di LC csapatát fogadja az Érdi 
VSE az Ercsi úti Sportpályán.

n HaRMaT JENŐ/doMoNKoS

A magyar karate legnagyobb versenyét rendez-
ték szombaton az Érd Arénában. Kilenc ország 
több mint háromszáz karatékája érkezett a II. 
ENSI Érd Kupára, amelyen az érdiek öt arany-, öt 
ezüst- és négy bronzérmet szereztek.

190 kupa került kiosztás-
r a  a  n e m z e t k ö z i 
kyokushinkai bajnoksá-
gon, ahova az Egyesült Ki-
rályság, Izrael, Ausztria, 

Szlovákia, Lengyelország, 
Románia, Szerbia, Horvát-
ország és hazánk verseny-
zői érkeztek (a németek ve-
zetője balesetet szenvedett, 

így visszamondták a ver-
senyt).

Az érdi egyesületből hu-
szonöt versenyző vett részt 
és közülük tizennégyen ér-
mes helyen végeztek, vi-
szont két éremesélyes érdi 
megsérült. Az Érd Kiváló 
Sportolója díjat néhány 
hete kapta meg Parádi Pé
ter, aki kézsérülés miatt 
nem tudta befejezni a ver-
senyt, hasonlóan öccséhez, 
Parádi Patrikhoz, akinek 
viszont a lába sérült meg.

„Sikerült gördülékenyen 
lebonyolítani a versenyt, a 
visszajelzések pozitívak 
voltak, mind a rendezéssel, 
mind a csarnokkal kapcso-
latban” – értékelt Sensei 
Kurucz Mihály, az érdi 
egyesület elnöke.

Vasárnap Kancho Shokei 
Matsui, a Nemzetközi Karate 
Szervezet (IKO) elnöke, nyol-
cadik danos mester tartott 
szemináriumot, ami megko-
ronázta az előző napi ver-
senyt. „Körülbelül 100–120-
an vettek részt a közös prog-
ramon, míg a kisebbeknek a 
birkózócsarnokban Shihan 
Wakiuchi Tsutomo hatodik 
danos mester, szakágvezető 

tartott egy edzést. – Mindig 
tanulunk valami újat, de 
ezeknek a szemináriumok-
nak a technikák letisztulása 
a lényege” – számolt be Ku-
rucz Mihály.

A vendégek között volt még 
Shihan Katsuhito Gorai 
szintén hatodik danos mester, 
a szervezet nemzetközi kap-
csolatokért felelős vezetője, 
technikai igazgató. n doM

A Magyar Kupa negyeddön-
tőjében, illetve a bajnokság 
aktuális, 18. fordulójában volt 
érdekelt az elmúlt héten az 
ÉRD női kézilabdacsapata, 
amely két egygólos győzelmet 
aratott. Előbb az MTK-t a ku-
pában 27–26-ra, majd a DVSC-
TVP-t a bajnokságban 29–28-
ra győzték le idegenben.

MTK Budapest–ÉRD (Ma-
gyar Kupa)

A Magyar Kupa negyeddön-
tő meccs előtt néhány nappal 
a bajnokságban Érden csa-
pott össze a két csapat, akkor 
Szabó Edináék hét góllal 
nyertek. Ehhez képest annyi-
ban változott a hétközi kupa-

meccs, hogy a bajnoksághoz 
hasonlóan a 23. perc hozta 
meg az áttörést. Akkor az 
ÉRD tudott meglépni, az 
Elektromos Csarnokban 
azonban Klivinyi Kingáék 
ekkor hétgólos, 15–8-as hát-
rányban voltak, a szünetben 
viszont már csak kettő volt 
közte.

A második játékrész dere-
kán úgy tűnt, felőrli ellenfelét 
az ÉRD, hiszen hétgólos hát-
rányából háromgólos előnyt 
szerzett, mégsem lehettek 
nyugodtak, az MTK nem 
akart leszakadni. Szerencsé-
re, amikor a legnagyobb 
szükség volt rá, Janurik Kin

ga nem engedélyezett gólt a 
hazaiaknak, így a mieink ne-
héz meccsen ugyan, de 27–26-
os győzelemmel bejutottak a 
Magyar Kupa négyes döntőjé-
be, ahol a címvédő Győri Audi 
ETO KC, a bajnok FTC-Rail 
Cargo Hungaria és a Fehér-
vár KC várja még a sorsolást.

DVSC-TVP–ÉRD
A tabellán elfoglalt helyezé-

sek alapján a meccs esélyese 
egyértelműen az ÉRD volt, 
mégis a Debrecen hazai kör-
nyezete adta előny szorosab-
bá tette a meccset. A hajdúsá-
giak rögtön az első percekben 
két góllal léptek meg, s csak 
azért nem hárommal, mert 
Szvetlana Gridnyeva hétmé-
terest hárított. Aztán változa-
tos megoldásokkal az ÉRD 
fordítani tudott, átlövésből, 
szélről, lerohanásból, befutó 
szélsőből, hétméteresből is 
eredményesek voltak Szabó 
Edina lányai, akik viszont a 
szünetre mégis egygólos hát-
ránnyal vonultak.

A második játékrészben is 
gyakran ellépett az ÉRD, de 
az MTK elleni kupameccshez 
hasonlóan az ellenfél ezúttal 

is kapaszkodott, a Debrecen a 
hajrában ötgólos hátrányt 
dolgozott le, ám az ÉRD az 
utolsó percben mégis fordíta-
ni tudott. A tizenegy gólig jutó 

Katarina KrpezsSlezák ve-
zérletével az ÉRD 29–28-ra 
nyert idegenben és fontos két 
pontot szerzett.

n doMoNKoS BÁlINT

Taroltak az úszók

Még csak a versenynaptár elején járnak, de már százszám termelik 
az érmeket, hozzák a jobbnál jobb eredményeket, mi lesz akkor, ha 
igazán beindul a szezon? Az Érdi Úszó Sport Kft. versenyzői az el-
múlt két hétvégén a százhalombattai Kiss László sportuszodában 
szerepeltek. A Jövő Bajnokai felmérőről öt érmet hoztak nyolcan, 
de ez egy szűk korosztályos elitnek rendezett megméretés volt, 
míg ezen a hétvégén már jóval népesebb táborral álltak rajtkőre. A 
IV. Szalai János Emlékversenyen huszonnyolc érdi 147-szer állt rajt-
kőre és egészen elképesztő átlagot hoztak, ugyanis ezek közül 
negyvennégy alkalommal szereztek érmet. Nagyjából 110 kategó-
riában (nemre, korra, távra és számra lebontva) lehetett indulni a 
százhalombattai programban, ahol az érdiek huszonnyolc ver-
senyzője összesen tizenhárom arany-, tizenöt ezüst- és tizenhat 
bronzérmet nyert. n d.B.

Kézilabda, Magyar Kupa, 5. fordu
ló, negyeddöntő
MTK Budapest–ÉRD 26–27 (17–15)
MTK: IGNÁCZ-PETHŐ – HOSSZU 4, 
Valovics 3, Kovács G. 2, DAKOS 4, Barna 
3, Szádvári 1. Csere: Putz (kapus), Ba-
log B. 1, Gorilszka 3 (1), Baciková 1, 
Termány 2, Horváth D. 1, Gera, Faluvé-
gi. Edző: Golovin Vlagyimir
ÉRD: JANURIK – Krpezs-Slezák 5 (2), M. 
González 4, KLIVINYI 9, Kisfaludy, 

Signaté 3, FEKETE B. 6. Csere: Gridnyeva 
(kapus), Havronyina, Gulyás, O. 
Vukcsevics, Barján. Edző: Szabó Edina
Elektromos Csarnok, 300 néző
V: Tomecskó-Hunyadi, Unyatinszki.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 2–4, 6. 
p.: 4–4, 13. p.: 8–6, 17. p.: 11–6, 22. p.: 
15–8, 28. p.: 16–15, 37. p.: 20–17. 41. 
p.: 20–20. 51. p.: 22–25.
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 5/2, ill. 2/2

K&H női kézilabda liga, 18. forduló
DVSC-TVP–ÉRD 28–29 (16–15)
Debrecen, 1500 néző. V: Dobrovits, 
Tájok
DVSC-TVP: LAJTOS – Varsányi 1, 
KARNIK SZ. 5, KUDOR 8, B. Klikovac 2, 
GARBUZ 4, Kelemen 1. Csere: 
Deszpotovics 2, Siska 1 (1), SZILÁGYI Á. 
4, Sirián, Marincsák. Edző: Tone Tiselj
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 11 (5), 
Havronyina 2, Kisfaludy, SIGNATÉ 5, 

KLIVINYI 4, O. Vukcsevics. Csere: 
Gridnyeva (kapus), Gulyás V. 1, M. 
González 2, Fekete B. 3, Szabó L. 1 (1). 
Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–1. 
12. p.: 5–6. 21. p.: 11–13. 28. p.: 16–14. 
33. p.: 16–17. 46. p.: 21–26. 52. p.: 25–
26. 59. p.: 28–28
Kiállítások: 2, ill. 10 perc
Hétméteresek: 4/1, ill. 6/6

Bejutottunk a Magyar Kupa négyes döntőjébe

Szoros meccseken győztek a kézisek

Amikor a legnagyobb szükség volt rá, Janurik Kinga nem engedé-
lyezett gólt az MTK-nak

Sikerült gördülékenyen lebonyolítani a versenyt, a visszajelzések 
pozitívak voltak

Az Érdi Kyokushin Egyesület eredményei
I. hely:  Ercsényi Dária, Ercsényi Dorka, Pálfi Zsombor, Orosz 

Dávid, Vitay Luca
II. hely:  Kurucz Boglárka, Patyi Gergő, Pereznyák János, Tóth 

Gábor, Zólyomi-Zsirkai Mira
III. hely:  Herendi Péter, Kis Bernadett, László Elizabet, Tihanyi 

Kende

Nemzetközi mesterek az arénában

MTK II–Érdi VSE 2–2 (1–1)
Mátyásföld, 100 néző
MTK II: Demjén (Erdei, 45. perc) – Sági, Talabér, Baki, Deutsch 
– Pintér A., Hajdú, Takács K. (Schrammel, 68. p), Vagyicska – 
Szatmári (Tóth L. 76. p.), Hujber.
Vezetőedző: Pölöskei Gábor
Érdi VSE: Kertész – Balázsovics, Csiszár (Korozmán, 60.p.), 
Hegedűs, Pintér N. – Pallagi, Honti, Csizmadia, Kelemen – 
Skita (Ország, 76. p.), Palásthy (Gyurácz, 58. p.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Hujber (25. perc), Szatmári (56. p.), ill. Honti (31. 
p.), Kelemen (62. p.)
Piros lap: Balázsovics (74. p.)

MESTERMÉRLEG
Pölöskei Gábor (MTK II): 
Nagyon harcos, kemény 
küzdelemben egy pontot 
szereztünk. Kétszer is 
előnyben voltunk, de elő-
nyünket nem tudtuk meg-
tartani. Ellenfelünk na-
gyon jó fizikai állapotban 
van, erős játékosai vannak 
és ez nem ízlett nekünk.
limperger Zsolt (Érdi 
VSE): Küzdelmes mérkő-
zésen két gólt ajándékoz-
tunk ellenfelünknek és ez 
két pontunkba került. 
A mutatott játékkal elége-
dett vagyok.

Fontos az utánpótlásképzés is
Az Érdi VSE vezetősége az el-
múlt héten sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy a férfi lab-
darúgók, a tollaslabdázók és a 
sakkozók mellett elindítja ne-
gyedik szakosztályát, s ezen-
túl már hölgyek is járhatnak 
focizni Érden. „Megkerestek 
bennünket érdi lányok, hogy 
szeretnének focizni. Nem kel-
lett sokáig győzködni minket, 
úgy ítéltük meg, hogy meg-
próbáljuk megteremteni a 
feltételeket a felnőtt bajnok-
ságban való induláshoz – fo-
galmazott Novák Ferenc, az 
Érdi VSE elnöke.
A fiúkról szólva elmondta, új 
helyzetben kezdték a felkészü-
lést, köszönhetően a műfüves 
pályának. – Fontos az NB III-as 

szereplés, de mellette ugyan-
csak fontos az utánpótláskép-
zés. Szépen fejlődik, részben 
az edzők munkája, részben 
pedig a lehetőségek bővülése 
– tette hozzá Novák Ferenc.
Limperger Zsolt vezetőedző 
szintén a felkészülésről, illet-
ve a két új igazolásról beszélt. 
„Azt a munkát, amit tervez-
tünk, nagyjából elvégeztük, 
egyszer-kétszer adódtak idő-
járásbeli problémáink, de ez-
zel minden csapat szembe-
sült. Bizakodva várjuk a ta-
vaszt, igaz, mindegyik csapat 
erősödött, szóval nehéz lesz. 
Bízom benne, hogy jobb ta-
vaszt tudunk produkálni, 
mint amilyen az ősz volt” – 
mondta Limperger Zsolt.

Az érdi csapat emberhátrányban is megőrizte a döntetlent

Felkarolják a női labdarúgást Érden

Döntetlennel kezdték a tavaszt

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

KEK NEGYEDDDÖNTŐ1. MÉRKŐZÉS

ÉRD ISSY PARIS HAND

WWW.FACEBOOK .COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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Gazdikereső
A legnagyobb öröm számunkra, ha egy 

hányatott sorsú állat végre biztos, szerető 
gazdájára, új családra lel. Arra biztatunk 
minden kedves gazdijelöltet, válasszon ma-
gának olyan kedvencet, akinek befogadásá-
val még egy életnek ad lehetőséget, hiszen a 
helyére újabb rászoruló kerülhet. Semmi 
sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy 
cica hálájával, szeretetünket százszorosan 
viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Shirazt vagy Robint, 
vegye fel a kapcsolatot az Alapítvány 
munkatársaival. Telefon: 06-30-276-6071 
va g y 06 - 30 - 910 - 6987,  E -ma i l : 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi 
gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon.

Sirius Állat- és Természetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13, 
Bankszámlaszám: 10403136-49534949-
49521015

Shiraz 3 hónap körüli 
kanocska. Sok foglal-
kozást igénylő kölyök, 
feltehetően közepes 
vagy nagyobb terme-
tűre nő.

Robin kedves, még 
nevelést igénylő, 9 
hónapos kan kölyök. 
Közepesre nőtt, már 
nem lesz sokkal na-
gyobb.

APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

médiatanácsadó
Feladatok:
• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalko-
zók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

Amit leendőkollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzletiesmegjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önállómunkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amitkínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatokellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.

APLT lapcsoport ingyenes lapokatértékesítő szegmenseújkollégátkeres.

Kínált pozíció:

hirdetésiassisztens
Munkakör célja:
A hirdetési vezető és az irányítása alá tartozó csoport munkájának
támogatása.

Feladatok:
• A szerkesztőség működéséhez szükséges adminisztrációs feladatok
ellátása.
• Vezetői programok szervezése, időpontok kérése, határidők nyilván-
tartása.
• Vezetői megbeszélések előkészítése és szervezése, megbeszélése-
ken elhangzottmunkák és határidők koordinálása.
• Belső és külső tárgyalási anyagok, előadások elkészítése, a szükséges
információk rendelkezésre állásának biztosítása.

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés és
táblázatkezelés, prezentációk készítése)
• Magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség
• Kiváló kommunikációs készség
• Ügyfélközpontú és üzleti szemlélet
• Lojalitás, diszkréció

Előnyök:
• üzleti/értékesítési tapasztalat
• vezetői asszisztensi tapasztalat

Munkavégzés helye: Érd
Jelentkezésmódja: a fényképes önéletrajzokat
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre várjuk.

AMobis Parts Europe N.V. a koreai Hyundai Mobis európai leányvállala-
ta. A Hyundai Mobis az egyik legnagyobb vállalat a Hyundai Automo-
tive Csoportban, amelymagában foglalja a Hyundai Motor és a Kia Mo-

tor cégeket is. A Mobis Parts Europe N.V. kizárólagos forgalmazója a Hyundai és Kiamodellek
gyári alkatrészeinek és tartozékainak Európában. A különböző európai leányvállalatainkkal
szorosan együttműködve dolgozunk, központunk Frankfurtban, Németországban található.

A MOBIS PARTS EUROPEMagyarországi Fióktelepe
új kollégát keres az alábbi munkakörbe:

RAKTÁROS
Főbb feladatok: árukminőségi ésmennyiségi ellenőrzése • áruk be-,
kitárolása tárhelyre PDA eszköz igénybevételével, csomagolás • anyag-
mozgatás, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Elvárások: • raktározásban szerzett tapasztalat • erkölcsi bizonyítvány
• alaposság, precizitás • jó fizikai teherbírás • együttműködési készség
• teljesítményorientáltság • csapatmunkára való hajlandóság • kétmű-
szakosmunkarend vállalása

Előnyt jelent: targoncavezetői engedély • autóalkatrészek ismerete

Amit kínálunk: versenyképes fizetés • hosszú távúmunkalehetőség
egy nemzetközi vállalatnál • lendületes csapat

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jelentkezését
az alábbi e-mail címre küldje el:hu_jobs@gmobis.com

További információért keresse fel weboldalunkat: www.mobis.co.kr

Kérjük, jelentkezése elküldésekor tüntesse fel a pozíciómegnevezését.
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Álláslehetőség Érden
A Konténer Hungária Kft. új központi telephelyére keres:

Lakatos szakmunkást*
Lakatos (fémmegmunkálási) végzettség, szakmai tapasztalat, Érd környéki lakóhely

Gépkocsivezetőt önrakodós teherautóra*
Érvényes okmányok, erkölcsi bizonyítvány, 3 év szakmai tapasztalat
Amit kínálunk: normál munkaidő (8–17h) • hosszú távú, tartós munkalehetőség
• versenyképes fizetés • változatos feladatok • fiatalos csapat
Elvárások: precíz munkavégzés, megbízhatóság
Küldje el önéletrajzát az allas@kontener.hu e-mail címre, vagy jelentkezzen
a 06-30-280-9873-as számon munkanapokon, 10 és 18 óra között.
Munkavégzéshelye:KonténerHungáriaKft.bemutató telephelye,2030Érd, Fiastyúku.7.

Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat
|Cipőfelsőrész-összeállító |

|Cipőfelsőrész-mintaszerkesztő |
|Ortopédcipész |

munkakörökbe
Versenyképes fizetés, kulturált

munkakörnyezet.

Érdeklődni: 06-30-940-6735
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ÉRDI ÉPÜLETGÉPÉSZ KERESKEDELMI CÉGHEZ KERESÜNK

ÉRTÉKESÍTŐT/ÉRTÉKESÍTŐKET

A jelentkezéseket a
karsaij@megatherm.hu e-mail címre
juttassák el önéletrajz formájában,
a fizetési igények megjelölésével.

Ami feltétlenül szükséges: • Alapvető számítástechnikai ismeretek
(excel, word stb) • Szakmai végzettség (víz, fűtés, gázszerelési szak-
munkás bizonyítvány) • Jó kommunikációs képesség
Előny: • kereskedelmi tapasztalat • Technikumi végzettség • Angol
nyelvismeret
Feladat: • Vásárlók kiszolgálása, rendelés számítógépben való
rögzítése, minimális beszerzési feladatok.

32
39

58

II. ker. Hidegkúti úti
üzletünkbe keresünk:
• pénztáros
• csemege eladó
• konyhai kisegítő
• grillpultos

munkakörbe kollégát.

Szakmai és kereskedelmi
tapasztalat előnyt jelenthet.
Teljesmunkaidős állás.

Fényképes önéletrajzot várunk
a szephalom@cba-baldauf.hu

e-mail címre.
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CSALÁDI HÁZ

Eladó családi ház, 1625 nm-es tel-
ken, két külön bejáratú lakás
Érd központjában. Hátsó mű-
hely, 380 V-os árammal, csator-
na, vegyes tüzelésű kazán, gáz
cirkó, fúrt kút. Építési vállalko-
zóknak a telek nagysága végett
a meglevőt több lakásra bővít-
hető. 06-23/365-991, 06-30/
568-8942.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak különbejáratú, összkomfor-
tos lakás kiadó. Kocsi beállással.
T: 06-23/367-922.

Összkomfortos, bútorozott, kü-
lön bejáratú albérlet kiadó Tus-
culánumban. T.: 30/486-88-70.

AUTÓ/MOTOR

Mazda demio gazdaságos kis au-
tó, névre írva, 450.000,-Ft-ért
sürgősen eladó. Érdeklődni: 06-
20/9-20-42-61.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 31
28
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

VEGYES

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot stb. T: 06-30-242-8413.

Üdülőjog eladó részvényekkel
együtt, jelképes összeg. T: 06-
23-368-679

OKTATÁS

Matematika és fizika korrepetá-
lást vállalok. Tel: 30/22-08-570,
23/386-324.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

Lapostetők csa
padékvíz

elleni szigetel
ése,

ereszcsatornák

l tt kivitelezé
se

or

komplett kivit
elez

12 év vízzárósá
gi garancia

ingyenes felm
érés és árajánl

at készítés

TÁRSKERESÉS

Fehér Orchidea Társközvetítő vár-
ja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Temp-
lom tér 19.

VÁLLALKOZÁS

Kötelező törzstőkeemelés kft.-k
részére 2016.03.15.-ig!

Bővebb információt az alábbi
elérhetőségekenkaphat.
Dr. Bódis-Gill Borbála

ügyvéd
Tel.: (+36) 30 570-2009
www.legalservice.hu

Cégtulajdonosok
figyelem!
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NAGYtéli GYÜMÖlCSlé
éS lEKVÁRVÁSÁR!

100%-os natúr préselt
AlMAlé, ŐSZilé-AlMÁVAl és
MEGGYlé-AlMÁVAl 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYlEKVÁR

termelői áron megvásárolható!
tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

t:30/2721769, fiNoMGYuMolCSlE.hu

32
09

53

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 31

40
59

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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Redőnyök,szúnyoghálók
téli vására -20%
hőkamerás mérés!

Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu

32
05

10

A

32
14
15 Érd, Budai út 6.

szám alatti régiségüzletünkben

borostyán és régiség
felvásárlás napi legmagasabb áron.
06-20-937-6624 • 06-20-614-0306

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 32
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN
Több mint 30 év gyakorlattal.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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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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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 30

87
81

Méterfa, bükk és cser, hasított,
16.000,-Ft/m3 (1x1x1m) Érden.
Telefon: 06-30/409-43-34.

MUNKALEHETŐSÉG
• Csomagoló, címkéző •Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészetimunkatárs: áru-összekészítés, palántázás
• Szakképzett eladó, pék, cukrász • Anyagmozgatási feladatok
Munkavégzéshelye: Budaörs,Törökbálint,Gyál,Szigetszentmiklós–szállításÉrdközpontból
Munkavégzéskörülményei:Hosszú távúmunkalehetőség, teljesmunkaidő,heti 40óra

MegváltozottMunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Jelentkezzen a06-20/366-39-93-as telefonszámon,munkaidőben 8–16óra között, vagy küldje
önéletrajzát akívántmunkakörmegnevezésével azoneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre.
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást megfizethető áron takarás-
sal. Tel.: 06-20/31-88-142.
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ÁLLÁST KÍNÁL

Budaörsi Mömax Áruházba

vagyonőröket
keresünk, azonnali kezdéssel,

12 órásmunkarend,
alkalmazotti jogviszony.

Feltételek: érvényes vagyonőri
igazolvány és tanúsítvány!

Fényképes önéletrajzokat a
vez.iroda@gmail.com

címre várjuk!
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Női betaNított
álláskeresők jelentkezését várom

egy- és kétműszakos
munkarendben történő

foglalkoztatással (hétfőtől péntekig).
Munkavégzés helye:

Sóskút ipari park, KEROX Kft.

Érdeklődni lehet:
06-30-193-6342
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Érdi munkahelyre

targoncavezetői
OKJ-s végzettséggel
és B kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkező, agilis

munkatársat keresünk.
Fényképes

önéletrajzokat a
zsofa@zsofa.hu
címre várjuk.

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

AutomAtA
öntőgép kezelő

munkakörbe.
Érdeklődni:

06-30/856-9798 Koós Csaba
Jelentkezni szemÉlyesen:

Kludi Szerelvények Kft.
2049Diósd, Homokbánya. u. 75.
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AlAgútkemence-
kezelői

munkakör betöltésére keresek
munkavállalót, aki személygépkocsival is
rendelkezik, munkába járás céljából.

Munkavégzés helye:
Sóskút (Pestmegye) KEROX Kft.

Érdeklődő kérdéseikre válaszolok:
+36-30-193-6342

E-mail cím: tamastemesvari@kerox.net
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DEKRA Arbeit Magyarország
Kft.Tájékoztató napot tart Ér-
den a Szepes Gyula Művelődési
Központban 2016.02.18-án
(csütörtökön) 10 órai kezdettel
az alábbi lehetőségekre: Cso-
magoló (Törökbálint) Operátor
(Bp, XXII. ker) Csiszolók és ellen-
őrök (Sóskút) Elérhetőség: 061-
461-9081,
adatbazis@dekra-arbeit.hu

Érdi cég keres főállású, nemdohányzómunkatársat
tűz-, munkavédelmi
technikusi állásra.

Előírás: középfokú szakirányú végzettség,
„B”kategóriás jogosítvány. Pályakezdők
jelentkezését is várjuk! Érd és környéki

lakosok előnyben!
Fényképes jelentkezéseket az

erdimunkavedelem@gmail.com
e-mail címre várjuk.
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Italautomatákkal foglalkozó cégünk keres
érdi telephelyére

elektroműszerészeket,
mechanikaiműszerészeket,
illetve alkatrészek szét- és összeszerelésére
betanítottdolgozókat.

Abetanítottmunkakörbennőkés férfiak
jelentkezését egyaránt várjuk.

elérhetőség: 06-23-370-398
info@vendomat.hu
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Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

eladót
Állásegyeztetés:06-23-365-735 vagy
samolkft@samol.t-online.hu

Érdi benzinkútra
kútkezelőt és shop eladót
felveszünk. Szakirányú végzettség nem,

kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni: 06-20-490-6756 (H-P 8-17).
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Tesco herceghalmi logisztikába
12 órás váltott műszakba va-
gyonőröket keresek. Vagyonőri
igazolvány szükséges; a bér
nettó 700,-Ft/óra. Telefon: 06-
30/697-3975.

Önállóan dolgozni tudó 25-45
éves, többéves tapasztalattal
rendelkező asztalosokat kere-
sünk bútorok összeszerelésére.
T:06-20-573-5009

Kőműves és ács munkát vállalok.

Telefon: 06-30/409-4334.

Lakatosmester! Zárnyitás-csere,
rácsok, kapuk, kerítések, egyéb
lakatos munkák. 30/299-12-11.

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 32
59
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
felső u. 1.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.
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Pedagógusok és szülők báloztak szombat este a 
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban egy jó célért, 
de néhány diák is tevékeny részese volt a rendez-
vénynek. A gimnázium helyiségei erre az alkalom-
ra étteremmé, büfévé, koktélbárrá változtak, de az 
igazi kultúrközpontot ezúttal is a „medencében” 
alakították ki – állítólag eredetileg annak készült –, 
koncertre, műsorra ideális hely.

– Köztudott, hogy minden 
Vörösmarty-bálnak van egy 
nemes célja is, amellyel a diá-
kok környezetét lehet komfor-
tosabbá és szebbé tenni. Az 
elmúlt években megvalósul-
hatott egy kerti tornapálya 
építése, az udvar egy részé-
nek rendezése, a ballagáson 
használt kinti színpad rend-
behozatala, valamint a folyo-
sói bútorok beszerzése. Az 
idén tovább szeretnénk a be-
folyt összegből folytatni a pi-
henő alkalmasságok bővíté-
sét. Reményeink szerint a mai 
bál bevételéből ez meg is való-

sulhat – így köszöntötte a ven-
dégeket Szilasné Mészáros 
Judit igazgató.

A több mint kétszáz vendég-
nek és a támogatóknak kö-
szönhetően pedig körülbelül 
egymillió forint jött össze ezen 
az estén. T. Mészáros András 
polgármester kiemelt támoga-
tóvá lépett elő azzal, hogy vál-
lalta az elengedhetetlenül fon-
tosnak tartott iskolai vizes-
blokk felújítását. A korábbi 
években is besegített anyagi-
akkal az iskolaudvar fejleszté-
séhez, a kerti tornapálya meg-
építéséhez.

Ezután az est sztárvendége, 
Pomázi Zoltán, a Bojtorján 
együttes énekese egy szál gi-
tárral a kezében kiállt a „me-
dence” közepére és dalolt, 
megénekeltetve a lelkes kö-
zönséget. Műsorának különle-

gessége volt, amikor egy dal 
erejéig felsorakozott a gimná-
zium Vox Juventutis kórusa, 
valamint a tanárok énekkara, 
a siker nem maradt el.

A vacsora után a tomboláé, a 
koktéloké és a táncé volt a fő-

szerep. Az Osváth-vacsora, a 
Hudák-borok és a Lajsz-
koktélok, ha iskolai osztályza-
tot kapnának, biztosan min-
den szigorú tanártól csillagos 
ötöst érdemelnének ki…

n TEMESI lÁSZlÓ

A hétvégén nem gyermekzsivajtól, hanem báli 
muzsikától volt hangos a Gárdonyi Iskola zsi-
bongója. A jótékonysági mulatság bevételéből 
az idén az intézmény hátsó udvarát szeretnék 
barátságosabbá varázsolni.

A régi szokásnak megfe-
lelően, palotással indult a 
bál, amit az iskola negyedi-
kesei mutattak be nagy si-
kerrel. Ezután egy úgyneve-
zett „Happy videó” követke-
zett a diákélet hétköznapja-
iról. A tanulók ezzel a kis-
filmmel szerették volna 
szemléltetni szüleiknek, 
hogy vidáman telnek a na-
pok az iskolában.

Az ötödik évfolyamosok 
nemrég iskolai kórust alapí-
tottak, amelynek első fellé-
pését láthatták a bálozók, 
majd az idén érettségire ké-

szülő Pálházy Alexandra, 
valamint az Ének Iskolája 
műsorában feltűnt Varga Vi
vien és ikertestvére, Varga 
Szabolcs – mindhárman az 
iskola tanulói – zenei pro-
dukciója következett. Végül 
az iskola pedagógusaiból 
formálódott, „Tornárok” tor-
naklub harmincas éveket 
idéző, vicces „kunsztjaival” 
zárult a báli műsor.

– Igyekszünk minden évben 
új elemekkel bővíteni a ren-
dezvényt, hogy minél vonzóbb 
legyen a szülők számára. Ta-
valy több műfajban, összesen 

180 diák állt színpadra, idén 
meg inkább azt szerettük vol-
na bemutatni, hogy a tanórák-
nak is vannak humoros pilla-
natai – emelte ki Ivánszkiné 
Fintor Ágnes, a bált szervező 
szülői munkaközösség veze-
tője, hozzátéve, hogy ilyenkor 
a pedagógusok és a diákok 
közül is sokan és sokat dol-
goznak a farsangi mulatság 
sikeréért.

A rendezvénynek számos 
szponzora van, de rengete-
get köszönhetnek a szülők-
nek is, akik besegítenek a 
támogatók megkeresésébe 
és sok értékes tombolaaján-
dékot gyűjtenek össze. Idén 
például közel félmillió forint 
volt a nyeremények összérté-
ke. A bál teljes bevételét 
olyan célok megvalósítására 
fordítják, amelyekre az isko-
lának nincsenek saját forrá-

sai. Korábban tanulmányi 
kirándulásokra, hangtech-
nikai berendezések beszer-
zésére költötték a bevételt, 

az idén pedig azt tervezik, 
hogy az iskola külső udvarát 
újítják fel és teszik barátsá-
gosabbá. n B. ÁBRaHÁM

Gárdonyis „Tornárok” piramisban

Medencekoncert a Vörösmarty bálon

Az est sztárvendége, Pomázi Zoltán és a gimnázium Vox Juventutis kórusa

A tanárokból formálódott tornaklub nagy sikerrel mutatkozott be

ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Könyvelés
• könyvelés • bérszámfejtés
egyéni és társas vállalkozások
részére teljes körű
ügyintézéssel
• elektronik
bevalláso

2030 Érd, Hunyadi J. u. 26.
06-23/376-157,
06-30/850-3047

segesdine@freemail.hu
www.erdikonyveles.hu
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TŰZIFA
Ingyen kiszállítással!

Gyors, pontos kiszolgálás.
Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.

Fabrikett 52 Ft bevezető áron.
Érd, Felső utca 31/A • 06309509816

www.tuzifaker.hu
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