
„Egy gondolat a kezemen keresztül a kőbe rajzolódik”
Interjú Benkő András kőfaragó-épületszobrásszal� n 4–5. oldal
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Áprilisban indul a kátyúzás
Bár idén nem volt túl kemény a tél, a fagyás-olvadás vál-
takozása miatt a burkolt utakon is nagyon sok kátyú ke-
letkezett, a város idén körülbelül 200 millió forintot költ 
majd a helyreállításra. A balesetveszélyes, felázott része-
ket addig is folyamatosan javítják.  n�6. oldal

Meglepték a fiatalok a zsűrit
Csuka Zoltán emlékére hirdette meg az IRKA a Jó-
szomszédság című vers- és prózaíró pályázatát, ahol 
nem kis meglepetést okozott néhány először jelentkező 
pályázó. Felnőttnek hitték őket, ám a pályamunkákat 
tehetséges általános iskolások küldték be. n�8. oldal

Orange Dragons a Mórában
Számosan munkálkodtak március 5-én azon, hogy 
rendbe tegyék az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola ud-
varát, épületeit. Az összefogás napjára a tanárok, szülők 
mellett eljött az ÉRD kézilabdacsapat Orange Dragons 
Szurkolói Clubjának tíz önkéntese is. n�19. oldal

A Teleki iskolát alakítják át középfokú oktatási intézményé – jelentette be T. Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. A jelenlegi épület főbejárata 
előnytelen helyen van, kicsi a tornaterem, hiányoznak a közösségi terek. Ezért bővítéssel és átalakítással egy tizenkét osztályos gimnáziumot hoznak létre, új tornateremmel, 
parkolókkal, büfével, ebédlővel. Az új iskola akadálymentes lesz, a gépkocsival való megközelítést és a vendégparkolást pedig egy új, egyirányú utca megnyitásával fogják 
biztosítani. Az eredeti épületen csak minimális beavatkozásokat végeznek, hiszen tavaly cserélték ki az ablakokat, illetve látták el az iskolát homlokzati hőszigeteléssel. T. 
Mészáros András elmondta: a városvezetés azt szeretné, hogy a gimnázium 2019. szeptember 1-jén már fogadhassa a diákokat. Részletek a 7. oldalon.

Új gimnáziuma lesz Parkvárosnak
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Pi víz újra kapható
Érden és térségében!
Ingyenes házhoz szállítással,

980 Ftminimum rendelés esetén.
(Pi víz egységára: 49 Ft/liter)
Pontos feltételekről érdeklődjön

elérhetőségeinken!
06-20-3200-198 • info@mag-maxx.hu,
www.mag-maxx.hu • www.erdipiviz.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-szala.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 HULLADÉKKEZE-
LÉSI 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 KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail: 
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; 
E-mail: ugyfelszolgalat@
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 
9.00-11.00 óráig előzetes beje-
lentkezés alapján. A kezelőirodák 
ügyfélfogadási 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

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-232-249; E-mail: 
jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: 06-23-362-240; E-mail: 
szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg Érd önkormányzati óvodái 
szakmai napjaikat. Bő három hét alatt tizenhárom előadást, bemutatót 
láthatnak az óvodapedagógusok, az érdeklődő szülők és a meghívott ven-
dégek. A rendezvénysorozat egyik célja, hogy a tizenkét tagóvoda meg-
ismerkedjen egymás munkájával, jó gyakorlataival, és meghívott előadók 
segítségével egy-egy aktuális témában is elmélyedjenek.

Idén a fő téma az érzelmi, 
illetve a zenei nevelés, amit 
több oldalról is körüljárnak a 
három hét alatt: március 
2-án a Fácán óvodában 
Uzsalyné Pécsi Rita neve-
léskutató, pedagógiai szak-
értő beszélt arról, miért nem 
működnek a gyerekeknél a 
százszor elszajkózott intel-
mek, tanácsok, másnap a 
Kincses óvodában Radics 
Ágnes életmód-tanácsadó a 
színterápiáról és a meditáci-
ós gyakorlatokról tartott elő-
adást. E héten pénteken, az 
Ófalusi óvodában Molnárné 
Bognár Éva a gyógypedagó-
gus szemszögéből beszél az 
óvodáskorról, március 18-án 
pedig dr. Kukla Balázs pszi-
chiáter tart előadást a jó-
kedvről, rosszkedvről és  
depresszióról a Meseház óvo-
dában.

Az érdeklődők gyakorlati 
bemutatókon is részt vehet-
nek: néptánc, húsvéti készü-
lődés, tavaszi népszokások, 
kölyöktáncház, régi tárgyak 
bemutatója és egészséges 
életmódra nevelés szerepel a 
március másodikától hu-
szonharmadikáig tartó prog-
ramok között. A szakmai na-
pok idén is az óvónők játékos 
vetélkedőjével záródnak.

A rendezvénysorozat a 
maga nemében országosan 

is egyedülálló: mint Simo
nics Gabriella, az Érdi Szi-
várvány Óvoda intézményve-
zetője lapunknak elmondta, 
több helyen tartanak ugyan 
hasonló programokat, Érd az 
egyetlen olyan város, ahol a 
szakmai napok több hétig 
tartanak.

– A rendezvény nemcsak 
az óvónőknek, hanem a vá-
rosnak is szól: meghívjuk a 
gyerekekkel foglalkozó szak-
embereket, de a környező te-
lepülésekről is szívesen lát-
juk a kollégákat. Az érdeklő-
dő szülőknek is nyitottak 
ezek az ingyenes programok, 
csak azt kérjük, előzetesen 
jelentkezzenek be egy-egy 
bemutatóra, előadásra – 
hangsúlyozta Simonics Gab-
riella.

A Szivárvány óvodához 
tartozó tagintézményekben 
a bemutatók, előadások idén 
a zenei neveléssel is össze-
függenek, míg a Kincses óvo-
dában az érzelmi nevelés ke-
rül a rendezvények fókuszá-
ba.

– Szeretnénk a gyerekek 
érzelmi életét erősíteni és fej-
leszteni. Az óvodába kerülés, 
a társakkal, idegen felnőt-
tekkel való megismerkedés, 
az óvodai rendbe történő be-
illeszkedés mind erőteljesen 
hat egy-egy gyermek érzelmi 

életére, fejlődésére – tudtuk 
meg Szénásiné Mészáros 
Mártától, az Érdi Kincses 
Óvoda intézményvezetőjétől. 

– Az érzelmi nevelésre már a 
beszoktatás első napjától 
módunk nyílik: ahogy a gyer-
meket fogadjuk, terelgetjük a 
napjait, különböző élmé-
nyekhez juttatjuk, mind na-
gyon fontos momentumok – 
tette hozzá az intézményve-
zető.

Értelem és érzelem
Mint Szénásiné Mészáros 

Márta hangsúlyozta, a 
stresszes életmód, az időtől 
való állandó függés meglát-
szik a gyerekeken is, és nagy 

szükség van arra, hogy ki 
tudjanak kapcsolni, meg tud-
janak nyugodni. Erre kínál-
hat megoldást a meditáció, 
amelynek technikájáról Ra-
dics Ágnes életmód-tanács-
adó beszélt a múlt csütörtöki 
rendezvényen, a Kincses 
óvodában.

– Fontos, hogy ezeket a 
módszereket ismerjék és al-
kalmazzák az óvodákban és 
iskolákban, mert nagyon jó 
eredményeket lehet elérni, 
főleg a hiperaktív gyerme-
keknél. A meditáció nem vesz 
többet igénybe napi tíz perc-
nél, könnyen elsajátítható, és 
a gyerekek nagyon szeretik. 
Ez idő alatt elcsendesednek, 
egy dologra fókuszálnak, le-
lassulnak a gondolataik, és 

ennek köszönhetően oldódik 
a belső feszültségük – fejtette 
ki Radics Ágnes.

Uzsalyné Pécsi Rita neve-
léskutató a Fácán óvodában 
tartott előadást, a szakmai 
napok szerdai ünnepélyes 
megnyitóját követően.

– Az óvodai nevelés ki-
emelt feladata az érzelmi in-
telligencia megalapozása 
lenne. Előadásomban azt já-
rom körül, hogy ez miért fon-
tos, mit tehetnek a szülők, 
óvónők. Sajnos, az érzelmi 
intelligencia fontosságával 
sokan nincsenek tisztában, 
hogy ennek mekkora szerepe 
van akár a párkapcsolatok-
ban, a családi viszonyokban, 
de akár a munkánkban is – 
hangsúlyozta Uzsalyné, hoz-
zátéve: az érzelmi intelligen-
cia a teljesítményünkre is 
hatással van.

– Az intellektuális és fizi-
kai teljesítményünk is az ér-
zelmi intelligenciánktól függ, 
ami úgy működik, mint egy 
karmester: vagy beindítja, 
vagy lefékezi a teljesítmé-
nyünket. A motiváltság, a 
hajlandóság, a munkakedv, 
az együttműködés készsége, 
a tolerancia, az akaraterő fó-
kuszálása mind-mind az ér-
zelmi intelligenciához kap-

csolódik. Szerencsére az ér-
zelmi intelligencia hosszú 
ideig növelhető: késő ifjúko-
rig tart a kitüntetett időszak, 
de még idősebb korban is 
születnek új idegi kapcsola-
tok, így minden életkorban 
érdemes odafigyelni rá – zár-
ta szavait.

Óvodafejlesztések
Idén a Fácán óvodában 

tartották a XVIII. Óvodai 
Szakmai Napok ünnepélyes 
megnyitóját – és lehet, hogy 
ez az utolsó alkalom, hogy itt 
jönnek össze a város óvodái-
nak képviselői, hiszen hama-
rosan új épületbe költözhet-
nek az ide járó gyerekek. Er-
ről T. Mészáros András pol-

gármester beszélt múlt szer-
dai köszöntőjében.

– Már az első Batthyány-
programban elkezdtük felújí-
tani, átalakítani az óvodáin-
kat, ami azt eredményezte, 
hogy 450 új óvodai férőhely 
jött létre a városban. Az óvo-
dákra az elmúlt esztendők-
ben közel egymilliárd forin-
tot fordítottunk – mondta a 
polgármester, hozzátéve: ter-
veznek további fejlesztéseket 
is. Egyik megújuló intézmény 
a Fácán ovi lesz, amely most 
130 férőhelyes, ám az új épü-
let, ami a Modern Városok 
Program keretében a szom-
szédos füves sportpályán 
épül meg, hússzal több gyer-
meket tud majd befogadni. 

A polgármester elmondta 
azt is, hogy a gyerekek a régi 
épületben maradnak mind-
addig, míg az új óvoda el nem 
készül; a költözésre várható-
an 2017 első félévében kerül-
het sor. Mivel az új épületben 
új eszközök, bútorok várják a 
kicsiket, a költözés zökkenő-
mentesen, pár nap alatt lebo-
nyolódhat. Ezt követően az 
öreg, elavult forfaépületet le-
bontják, a helyén pedig a Bat-
thyány iskolát húzzák majd 
fel.

n ÁdÁM KaTalIN

Megújul a Fácán óvoda

Óvodai napok az érzelmi 
és zenei nevelés jegyében

Érden nincs férőhelyhiány
Érden a két önkormányzati 
fenntartásban működő óvo-
da tizenkét telephelyen bizto-
sítja a gyermekek nevelését: a 
Kincses 900, a Szivárvány 990 
férőhellyel rendelkezik. Mint 
Körmöczi Józsefnétől, az ön-
kormányzat humán irodájá-
nak vezetőjétől megtudtuk, 
bár most már nemcsak öt-, 
hanem hároméves kortól kö-
telező felvenni a gyermeke-
ket az óvodába, Érden nincs 
férőhelyhiány.
– A népesség-nyilvántartási 
adatatok szerint 603 még 

nem óvodás érdi gyermek 
tölti be augusztus 31-éig a 
harmadik életévét. Ők a 
2016/2017-es nevelési évben 
kezdhetik meg az óvodát – 
mondta Körmöczi Józsefné, 
hozzátéve: idén először fel-
mérést végeznek a szülők kö-
rében, hogy érdi önkormány-
zati, magán, illetve más tele-
pülés óvodájába kívánják-e 
vinni a gyermeküket, vagy a 
kicsi már családi napközibe 
jár, esetleg felmentést szeret-
nének kérni az óvodai nevelés 
alól. Így az önkormányzat 

még a beiratkozás előtt képet 
kaphat arról, hány gyermekre 
számíthatnak a következő ne-
velési évben.
– A kérdőíveket február köze-
pén küldtük ki, és sokan már 
válaszoltak. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a szülők 
segítségét – mondta az iroda-
vezető, akitől megtudtuk azt 
is: a beiratkozásra – amelynek 
pontos időpontjáról a közne-
velési bizottság dönt majd – 
várhatóan április utolsó har-
madában kerül majd sor; a 
tudnivalókról az önkormány-
zat honlapja, illetve lapunk is 
tájékoztatja majd a szülőket.

Te melyik színt választod ma reggel? – Radics Ágnes a színterápiáról és a meditációról tartott előadást
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Csaknem húsz éve formálja, vési, faragja a követ. 
Kezeinek nyomát őrzik az Országház homlok-
zatának kőszobrai, a Margit-híd és még sok más 
műemlék díszítései a fővárosban. Interjú Benkő 
András kőfaragóval.

n Bálint Edit

– Két éve vett részt először 
az Európai Kőfaragó Feszti-
válon, amely akkor már a ti-
zenötödik volt. Hogyan ju-
tott el erre a versenyre?

– Tulajdonképpen úgy, 
hogy „csőbe húztak” épület-
szobrász kollégáim. Mivel 
tudták, hogy nem szeretek 
versenyezni, de beszélek né-
metül, arra kértek, tolmács-
ként utazzam el velük 
Freiburgba, ahol a versenyt 
rendezték. Ők már benevez-
tek a versenyre a cég által, 
ahol dolgozunk, az Országos 
Kőfaragó és Műkőkészítő 
Ipartestület pedig finanszí-
rozta a részvételünket. Ké-
sőbb, amikor már igent 
mondtam rá, hogy szívesen 
elkísérem őket, közölték: 
„azért majd faragni is kelle-
ne valamit”. Még, hogy fa-
ragni? Mivel tudok én ott 
előállni? – riadtam meg még 
a gondolatától is, de mivel 
már nem volt visszaút, bele-
vágtam. Azt találtuk ki a ba-
rátnőmmel, hogy egy fa-
törzsbe zárt arcot mintázok 
meg. Akkora drukk volt ben-
nem, hogy már napokkal 
előtte nem tudtam nyugod-
tan aludni. Hát még a ver-
seny napján! Munka közben 
meg arra kértem Istent, hogy 
– ha már eddig eljutottam, ne 
süljek fel, ne legyen hiábava-
ló a szereplésem – hadd vi-
gyek már haza valami helye-
zést is! Bele is adtam a fara-
gásba mindent, ami tőlem 
tellett!

– Volt a versenynek konk-
rét témája?

– Igen, mivel Németor-
szágban rendezték meg, a 
Fekete erdő flóráját és fau-
náját kellett megmintáz-
nunk, ami végső soron igen-

csak tág fogalom, így nyu-
godtan mondhatom, szabad 
kezet kaptunk. Kizárólag a 
képzelőerőnkre volt bízva, 
mivel rukkolunk elő. Mint 
említettem, egy „fafejet”, az 
„Erdő szellemét” faragtam 
ki, természetesen kőből, 
amellyel az első nemzetközi 
versenyemen – nem kis meg-
lepetésemre – a mesterek és 
segédek kategóriájában a 
szakmai zsűri nekem ítélte 
az első helyezést. A kőszob-
ron egyébként másfél napig 
dolgozhattunk. Szombaton 
reggel nyolctól este hét órá-
ig, majd vasárnap délelőtt 
cizellálhattunk még rajta, 
aztán egy órakor le kellett 
tenni a szerszámokat, és le-
adni a munkát. Nem sokkal 
később kihirdették az ered-
ményt.

– Nem mondtuk el, hogy 
bár először szerepelt verse-
nyen, 2014-ben mindjárt a 
„mély vízbe” ugrott, hiszen 
tizennyolc ország 145 kő-
szobrásza mérte össze felké-
szültségét Freiburgban. Ta-
valy meg már úgy indulha-
tott erre a fesztiválra, hogy 
volt egy első helyezés a tarso-
lyában. Számított rá, hogy 
ismét díjazzák majd?

– Újra ugyanaz az izgalom 
lett úrrá rajtam, mint az első 
versenyemen, hogy ha már 
itt vagyok, nekem bizonyíta-
nom kell, hiszen nemcsak 
saját magamat, hanem Ma-
gyarországot is képviselem. 
Ráadásul már nemcsak Eu-
rópából, hanem jóval távo-
labbról, Amerikából, Japán-
ból és Baliról is érkeztek 
résztvevők. Tavaly Stras-
bourgban volt a fesztivál 
helyszíne, a téma pedig a 
Rajna vidék misztikuma, 
építészete volt. Ebbe kellett 
beleképzelni magunkat, 
amelyhez itthonról is vihet-

tük a mintákat, fotókat, ter-
veket. Én a strasbourgi ka-
tedrális papagájainak fotó-
ját vittem magammal. Ez egy 
meglehetősen groteszk pa-
pagájfej, tompa csőrrel. 
A dóm főbejáratát díszíti két 
ilyen fura madárfej, amelyek 
között egy kötelet feszítettek 
ki, ez védte egykor a bejára-
tot. A legenda szerint, ha bű-
nös volt valaki, nem mehe-
tett át a kötélen, aki mégis 
átjutott, az már a katedrális 
védelmét élvezte, úgymond 
„megbocsáttattak” a bűnei. 
Ezt a papagájfejet mintáz-
tam meg, de egy kis 
„furmánnyal” is kiegészítet-
tem: belefaragtam egy for-
gatható karikát a madár le-
felé álló csőrébe. 

– Ez azért is különleges, 
mert az egész szobornak 
egyetlen kődarabból kellett 
elkészülnie. Nem lehetett 
egyszerű ezt a karikát beleil-
leszteni, nem beszélve a 
mozgathatóságáról! A kőka-
rika szépen forgott a papa-
gáj csőrében. A szakmai zsű-
ri azonban mintha nem lett 
volna elragadtatva tőle, ez-
úttal nem lett dobogós az 
alkotása. Rosszulesett ez ön-
nek?

– Az első helyet a Bali-szi-
getről érkező versenyző 
megérdemelten nyerte meg, 
de azért nekem sem volt 
okom a szégyenkezésre, 
mert végül a közönség díját 
hoztam el, és ez talán még 
nagyobb megtiszteltetés volt 
számomra. A közönségnek 
épp a forgatható kőkarika 
nyerte el a tetszését, amely 
egyedivé, ötletessé tette az 
alkotást. Ilyen technikai 
bravúr még nem jutott más-
nak az eszébe. Talán ennek 
volt köszönhető, hogy a fesz-
tivál végén megrendezett ár-
verésen az én kőszobromért 
fizették ki a legtöbbet: fo-
rintban csaknem félmilliót.

– Azon nyomban el is ad-
ták? 

– Igen, a győztes mester-
műveket árverésre bocsát-

ják, mert az így befolyt ösz-
szegből fedezik a verseny 
szervezési költségeit. Egyéb-
ként a papagáj 30×40-es, vi-
szonylag könnyen faragható 
kőből készült, amellyel jól 
lehetett ugyan dolgozni, 
mégis voltak válságos pilla-
nataim, amikor úgy érez-
tem, feladom! Ha egyedül 
vagyok, lehet, így is törté-
nik! Szerencsére, a verseny 
köztéren zajlik, a kőszobrá-
szok a kíváncsi járókelők, 
érdeklődők szeme láttára 
dolgoznak, nagy kudarc lett 
volna, ha nem fejezem be, így 
erőt vettem magamon, foly-
tatnom kellett! Végül persze 
nagyon örültem a sikernek, 
meg annak is, hogy ilyen óri-
ási érdeklődés övezi ezt az 
egyébként kihalófélben lévő 
szakmát. Örülnék, ha ha-
zánkban is így megbecsül-
nék ezt a munkát.

– Milyen eszközökkel dol-
gozik? Vannak speciális szer-
számai?

– Bármivel tudnék dolgoz-
ni! A versenyen is, akár egy 
csavarhúzóval meg tudtam 
volna oldani a feladatot, de 
természetesen sokkal köny-
nyebb, ha vannak célszer-
számok: kisebb-nagyobb vé-
sők, csiszolókövek, apró ka-
lapácsok, olyan parányiak is 
vannak köztük, hogy még az 
ötvösmester is megirigyel-
hetné! A finom megmunká-
láshoz nélkülözhetetlenek, 
ugyanis ebben a szakmában 
nagy szégyen a ragasztás! 
Persze, bárkivel előfordul-
hat, hogy ragasztania kell, 
ha letörik egy darabka, de az 
már nem az igazi! Nem válik 
becsületére a mesternek...

– Feltételezem, hogy idén 
is részt vesz ezen a nemzet-
közi fesztiválon. Készül rá?

– Mint említettem, a koráb-
biakra sem készültem, csak 
ott találtam magam! Tulaj-
donképpen nem vagyok egy 
versenyzős típus, sokat izgu-

lok, mert mindig a legtöbbet 
szeretném kihozni magam-
ból. Különösen nagy felelős-
ség számomra egy nemzet-
közi megmérettetés, amikor 
nemcsak magamat, hanem a 
hazámat is képviselem. Je-
lenleg ugyan nincs sok időm 
a felkészülésre, mégis fon-
tolgatom, hogy mennem kel-
lene... Most azonban eldön-
töttem, ha újra részt veszek 
a fesztiválon, nem „görcsö-
lök” annyira, mint az előzőe-
ken, inkább megpróbálnám 
élvezni is a kiváltságot, hogy 
ott lehetek, és olyan sokan 
megnézik a munkámat.

– Hogyan választotta ezt a 
szakmát? Már gyermekkorá-
ban is szívesen farigcsálga-
tott?

– A Teleki Sámuel Általá-
nos Iskola diákja voltam, 
ahol Púpos Miklós – aki 
maga is kőszobrász mester 
volt – tanította a rajzot. Felfi-
gyelt a kézügyességemre, ő 
irányított, biztatott arra, 
hogy a Bokányi Dezső Építő-
ipari Képző- és Iparművé-
szeti Szakközép és Szak-
munkásképzőben folytas-
sam a tanulmányaimat. Ne-
kem csak egyetlen feltételem 
volt, hogy természetes anya-
gokkal dolgozhassak. A vé-
letlen vagy a gondviselés ve-
zérelt-e erre a pályára, nem 
tudom, de örülök, hogy így 
történt, mert roppant élve-
zem, nagyon szeretem a 
szakmámat. Meggyőződé-
sem, hogy ennek belülről 
kell jönnie, mert másként 
nem megy! Kell egy belső 
gondolat, ami a kezemen ke-
resztül a kőben rajzolódik 
ki. A középiskolát kiváló 
eredménnyel végeztem, és 
örülök, hogy mindjárt a leg-
jobb szakemberek csapatá-
ba kerülhettem. A Rene-
szánsz Zrt. munkatársaként 
a Mátyás-templom és a Ha-
lászbástya mellett, hamaro-
san az Országház felújításá-
ban is részt vehettem, de a 
Margit-hídra is én faragtam 
a négy koronát, a címerek 
fölé. 2013 decemberéig tulaj-

donképpen az Országház 
homlokzatát faragtam. Ebbe 
rengeteg alakzat belefért a 
majomkutyáktól kezdve, 
konzolok, kúszó levelek, ke-
resztrózsák, király szobrok, 
címerek, szóval minden, ami 
ezen a csodálatos épületen 
megtalálható. A meglévő 
tervek alapján mindegyiket 
újra kellett faragni. Össze-
sen mintegy félszázan mun-
kálkodtunk ezen. Noha jó-
magam 17 éven át vettem 
benne részt, soha nem érez-
tem egyhangú feladatnak, 
mert mindig tele volt változa-
tossággal, amelyek érdekes-
sé, izgalmassá tették szá-
momra a munkát. Minden kő 
kicsit másfajta volt, más mo-
tívumokkal, formákkal, ami 
újabb kihívásokat jelentett 
számomra.

– Amikor Budapesten sé-
tál, büszkeség tölti el a szívét, 
hogy a műemlék épületeken, 
szobrokon, hidakon az ön 
kezeinek munkájában gyö-
nyörködnek az emberek?

– Igen, valahányszor, ami-
kor elmegyek az Országház 
előtt, jó érzéssel nézem a fo-
tózó turistákat, örülök, hogy 
tetszik az embereknek. 
Hogyne csodálnák, amikor 
Európa – ha nem a világ – 
legszebb Parlamentje a mi-
énk, amely a világörökség 
része is! Gyönyörű faragá-
sok díszítik, ezért nagyszerű 
érzés számomra, hogy a fel-

újításában az én kezem nyo-
mai is ott találhatóak. A Kos-
suth téren az egyik szobor-
csoportban van egy kislány 
rózsákkal, büszke vagyok 
rá, hogy minta alapján 
ugyan, de szintén az én ke-
zem munkája.

– Otthon, saját szórakozá-
sára is szokott ezt-azt kifa-
ragni?

– Sajnos nagyon kevés rá 
az időm, de azért néha szakí-
tok rá, főként, ha ajándékba 
szeretnék kisebb-nagyobb 
szobrocskákat készíteni: 
kagylót, csigát, egyéb állatfi-
gurát. Leginkább féldrága-
kőhöz nyúlok. Sokan el sem 
hiszik, hogy a saját mun-
kám! Készítettem már szö-
kőkutat, faragtam kaspót, 
sakkasztalt vagy egyszerű 
asztalt sok gekkóval díszít-
ve. Párommal most alakít-
gatjuk a saját otthonunkat és 
a kályha mellé megalkottam 
a „tűz őrzőjét”. Rengeteg öt-
letem van, inkább időszűké-
ben vagyok. Pedig szeretem 
személyre szabott ajándé-
kokkal meglepni a szerettei-
met, barátaimat, akik ezt jó 
néven veszik, mert nemcsak 
használati tárgyat, hanem 
egyedi darabot kapnak.

– Úgy tudom, nemcsak a 
munkájáért rajong ennyire, 
hanem szenvedélyes motor-
kerékpáros is. Mi vonzza a 
motorozásban?

– Az, hogy teljes szabadsá-
got ad. Ha ésszel kezeli az 
ember, olyan élményekben 
lehet része, amit semmi más 
módon nem élhet meg. A mo-
torozást én a tánchoz tud-
nám hasonlítani. Csodálatos 
érzés a léleknek, kikapcsol, 
felszabadít a mindennapok-
ból. Már az is nagyszerű, ha 
általa eljuthatok valahová, 
ahol még nem jártam. Utazás 
közben pedig van időm el-
mélkedni, átgondolni mind-

azt, ami mögöttem van és 
megvitatni magammal a to-
vábbiakat. Néha még az is jól 
esik, ha utolér egy kiadós 
eső, mert ez is része a termé-
szetnek, legalább nem felej-
tem el, hogy élek! Közben tu-
dom értékelni mindazt, ami 
körülvesz, amit felfedezek.

– Tulajdonképpen, mi a kü-
lönbség a szobrászművész és 
a kőfaragó kőszobrász kö-
zött?

– Amikor a szobrász port-
rékat készít – mint például 
Domonkos Gyula, akinek a 
közelmúltban a műtermében 
jártam –, megmintázza az 
arcot, a testet, az élőlénye-
ket, növényeket vagy bármit, 
azt leginkább fejből, emléke-
zetből vagy modell alapján 
teszi. Tökéletesen kell ismer-
nie az anatómiát, az ujjaiban 
kell éreznie az arányokat. 
Jómagam viszont kőszob-
rászként tulajdonképpen 
másolok. Hoznak egy mintát, 
vagy megbíznak, faragjak 
meg egy szobrot, akkor egy 
az egyben „lepontozom” az 
erre kitalált kis eszközzel, 
így viszem át a kőbe, ami va-
lójában egy tükörkép lesz 
kőből. A szobrászművész 
meg előbb finoman megmin-
tázza agyagból vagy gipsz-
ből, s közben a lelkét is bele-
viszi minden egyes művébe, 
így lesz belülről fakadó mű-
alkotás belőle, ami csak az 
övé.

– A kőszobrász nem teheti 
bele a lelkét a szobrokba?

– Nem viheti bele önma-
gát, mert ezek mind másola-
tok! Csak pontos minta, mé-
ret és leírás – azaz terv alap-
ján készített tükörképek. 
Például, amikor a királyok 
szobrait faragtam, nem tud-
tam rajta semmit sem változ-
tatni, nem tehettem meg, 
hogy más – esetleg nekem 
jobban tetsző – mozdulatot, 
arckifejezést adjak hozzá, 
tartanom kellett magam a 
mintához, a rajzokhoz. Adott 

volt a téma, és ezt kellett haj-
szálpontosan visszaadni. 
A kőszobrászat legfeljebb 
remek kézügyesség, de még 
korántsem szobrászművé-
szet.

– Említette, hogy szabad-
idejében saját elképzeléseit 
is meg szokta valósítani. 
Nem kapott még kedvet ah-
hoz, hogy túllépjen a kő-
szobrászaton a művészet 
felé?

– Ezen épp mostanában 
kezdtem el gondolkodni, a 
nemzetközi fesztiválon elért 
eredmények után. Némi biz-
tatást jelentett számomra, 
amikor megtudtam, hogy 
Domonkos Béla szobrász-
művész neg y venévesen 
kezdte el a művészi pályáját. 
Talán még én sem késtem el! 
Nagy hatással volt rám a mű-
termében tett látogatás. 
Rengeteg inspirációt kap-
tam a szobrait látva. Úgy ér-
zem, talán ki kell próbálnom 
magam ezen a téren is, a töb-
bit meg majd meglátjuk…

Beszélgetés Benkő András kőfaragó-épületszobrásszal

Gondolat, ami a kőbe rajzolódik
Benkő andrás Érden született, a Teleki Sámuel Általános 
Iskola tanulója volt, majd rajztanára, Púpos Miklós javaslatá-
ra felvételizett a Bokányi Dezső Építőipari Képző- és Iparmű-
vészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképzőbe. A Rene-
szánsz Zrt. munkatársaként 17 évig dolgozott az Országház 
homlokzatának felújításán. Részt vett a Halászbástya, a Má-
tyás-templom, a Margit-híd, a Kossuth-szoborcsoport, And-
rássy Gyula lovasszobra talapzatának megújításában. 2014-
ben először nevezett be az Európai Kőfaragó Fesztiválra, 
amelyen a számos országból érkező, mintegy másfél száz 
kőszobrász között ért el első helyezést. Tavaly ugyanerről a 
nemzetközi megmérettetésről a közönség díjával tért haza.

A közönségdíjas papagájfej, a szájába faragott, forgatható kőkari-
kával

„A véletlen vagy a gondviselés vezérelt-e erre a pályára, nem tudom, 
de örülök, hogy így történt”
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Közlemény
A Pest megyei területi vá-

lasztási bizottság tájékoztat-
ja a választópolgárokat, 
hogy a Pest megyében 
2016. március 20. napjára ki-
tűzött roma nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 
területi időközi választása 
jelölt hiányában elmarad, 
egyúttal a Pest megyei terü-
leti roma nemzetiségi ön-
kormányzat megszűnik. A 
közlemény a Pest megyei 
területi választási bizottság 
5/2016. (III.4.) sz. TVB határo-
zatában foglaltakon alapul.

Pest megyei területi 
választási bizottság

Részönkormányzat
Az Ófalu–Újfalu Telepü-

lésrészi Önkormányzat 
2016. március 23-án (szer-
dán) 17.00 órától a volt II. La-
jos Általános Iskolában 
(2030 Érd, Fő u. 42.) tartja a 
következő ülését, amelyre 
mindenkit szeretettel vár-
nak!

Orvosi ügyeletek
24 órás orvosi ügyelet 

működik a Szabadság tér 9. 
szám alatt (a posta helyén), 
Érdi Kistérségi Ügyeleti 
Centrum elnevezéssel. Az 
ügyeleti ellátást biztosító 
szervezet: Inter Ambulance 
Zrt. Elérhetőség: felnőtt-
ügyelet 23/365-274, gyer-
mekügyelet: 23/365-770

A fogorvosi ügyelet a 
Szép és Ép Fog Kft. biztosítja, 
Érd Budai út 3. fszt. 2. szám 
alatt. Rendelési idő heti pi-
henőnapokon és munka-
szüneti napokon, valamint 
ünnepnapokon, helyszíni 
tartózkodással, folyamatos 
elérhetőséggel, 9.00–15.00 
óráig tartó, 6 órás rendelési 
időben. Elérhetőség: rende-
lési időben 06 20 250 8242, 
rendelési időn kívüli készen-
lét 06 20 250 8583.

Helyreigazítás
Továbbra is díjköteles az 

utólagos rákötés! Múlt heti 
számunkban tévesen jelent 
meg, hogy a város közgyű-
lésének döntése szerint in-
gyenes az utólagos csator-
narákötés. A valóság ezzel 
szemben az, hogy az utóla-
gos csatornarákötés – csak-
úgy, mint eddig – továbbra 
is díjköteles. A tévedésért és 
az esetleges kellemetlensé-
gekért ezúton is elnézést 
kérünk!

A februári eseményeket összegezte idei második 
sajtótájékoztatóján Aradszki András energiaügyekért 
felelős államtitkár, térségünk országgyűlési kép-
viselője (Fidesz–KDNP). Kitért a migránshelyzetre, 
beszélt az oktatási rendszer átalakításáról és a gaz-
daság kedvező alakulásáról is.

Aradszki András a migrációs 
kérdéssel kapcsolatban kiemel-
te: a kormány és a magyar la-
kosság jelentős többsége ellenzi 
az illegális bevándorlók befoga-
dását. A baloldal azonban szán-
dékosan félrevezeti a magyar 
társadalmat, amikor azt mond-
ja, hogy hazánk esetében mind-
össze 1600 fő befogadásáról van 
szó, ezért felesleges a népszava-
zás a migránsok betelepítése 
ellen. A valóság azonban az, 
hogy az Európai Unióban két 
döntés született: az egyik ki-
mondja, hogy önkéntes alapon 
lehet és ajánlott befogadni mig-
ránsokat. A belügyminiszterek 
tanácsa ugyanakkor az új uniós 
döntési rend értelmében arról is 
határozott, hogy mintegy 1600 
migránst kell hazánknak befo-
gadni. Magyarország, Csehor-
szág és Szlovákia ugyan a dön-

tés ellen szavazott, de ez kevés 
volt a határozat megakadályo-
zásához, a többség ugyanis elfo-
gadta azt. A döntés Magyaror-
szág és Szlovákia szerint 
uniós alapszabályba ütkö-
zik, ezért bírósághoz for-
dultak. A magyar kormány 
a népszavazási kezdemé-
nyezéssel azt kívánja meg-
akadályozni, hogy a maj-
dani bírósági ítéleten fel-
buzdulva az Európai Unió 
még további kvótákat osz-
szon ki és kötelezően elren-
delje a tagállamoknak 
újabb és újabb migránsok 
befogadását – fogalmazott 
az államtitkár, hozzátéve: 
az egyedüli megoldás a 
migránsáradat megállítása és 
Európa határainak megvédése.

Az oktatási rendszer átala-
kítását érintve Aradszki And-

rás kifejtette: 2010-ben a jelen-
tősen eladósodott önkormány-
zatoktól nemcsak az adósság-
állományaikat, hanem iskoláik 
fenntartását is átvállalta az 
állam. Ugyanakkor egy egysé-
ges képzés, egységes finanszí-
rozás és egységes alapoktatá-
si rendszer kialakítása volt a 
cél, ami társadalompolitikai-
lag és szociálisan is méltányol-
ható elgondolás. Az új oktatási 
rendszer mindössze 2,5 éve 

működik, s ez idő alatt nyilván-
valóvá válhattak a hibái is. Ám 
ezeket jó szakemberekkel, jó 
szervezéssel és irányítással 

mindenképpen orvosolni lehet 
– húzta alá az államtitkár, hoz-
zátéve, hogy Palkovics László 
államtitkár április közepéig 
megoldást fog találni a problé-
mákra.

A gazdaság állapotáról szól-
va Aradszki András kiemelte: 
továbbra is jók a gazdasági mu-
tatóink. Csökkent az ország 
belső eladósodottsága, s a csa-
ládok adósságállománya is po-
zitív irányba változott. A gazda-

ság növekedése stabil, a 
reálkeresetek tovább nő-
nek, a stabilitás minden 
téren biztosított. 

Aradszki András a helyi 
ügyekről szólva kiemelte, 
hogy az érdi bíróság terü-
letével kapcsolatos bejárás 
a napokban megtörtént és 
folynak az egyeztetések 
arról, hol kapna helyet ez a 
hatósági épület. Úgy tűnik 
– fűzte hozzá az államtit-
kár –, ahogyan a Modern 
Városok programban, pár 
héten belül ezzel az építke-

zéssel kapcsolatban is felgyor-
sulhatnak az események váro-
sunkban.
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Április elején megkezdődhet a téli időjárás által 
megviselt utak helyreállítása: az ÉKFI idén is előre 
meghatározott ütemterv szerint végezi majd ezt 
a feladatot, amire körülbelül 200 millió forintot 
szán az önkormányzat.

Hóból kevés jutott az érdi-
eknek ezen a télen, volt vi-
szont egymást váltogatva 
fagy és olvadás, no meg ki-
adós eső – mindez természe-
tesen nyomott hagyott az 
utakon is. Mint T. Mészáros 
András lapunknak elmond-
ta, a város idén körülbelül 
200 millió forintot költ majd 
a helyreállításra, ami – s ez 
már az ÉKFI vezetőjének tá-
jékoztatása – április elején el 
is kezdődhet; a munkálatok 
ütemtervét azonban még el 
kell fogadnia az önkormány-
zatnak.

– Természetesen a bal-
esetveszélyes, felázott ré-
szeket addig is folyamatosan 
javítjuk – hangsúlyozta Mé
száros Mihály intézményve-
zető, aki elmondta azt is: bár 
idén nem volt túl kemény a 
tél, a fagyás-olvadás válta-
kozása miatt a burkolt uta-
kon is nagyon sok kátyú ke-
letkezett.

– Ezek javításán már dol-
gozunk. A földutakkal van 
most probléma: hiába kezd-
tük el a kátyúzást, a renge-
teg eső kimosta a murvát, az 
utak pedig feláztak, sarasak 
lettek. Ezeket is helyreállít-
juk, közlekedésre alkalmas-
sá tesszük – tette hozzá Mé-
száros Mihály, megjegyezve: 
kollégái folyamatosan fo-
gadják a panaszokat, és ki-
javítják az úthibákat, ahol 
úgy ítélik meg, hogy azonna-
li beavatkozás szükséges.

Arra a kérdésre, hogy hol 
a legkritikusabb most a hely-
zet, az intézményvezető el-
mondta, hogy a vizes terüle-
teket viselték meg legjobban 
a téli esőzések: a madárnevű 
utcákat, illetve a Duna utca 
környékét, ahol magas a ta-
lajvíz. Előfordultak a város-
ban csatornasüllyedések is, 
ezeket azonnal helyreállítot-
ták.
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Az Érdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Rafa
el Attila kezdeményezésére a 
múlt héten fórumot tartottak 
Érden, amelyen a Családok 
Otthonteremtési Támogatá-
sával kapcsolatos lehetősége-
ket ismertették a szakembe-
rek. 

A tájékoztatón Rafael At-
tila kifejtette: elsősorban 
azért is szorgalmazta a fó-
rumot, hogy az érdi roma 
lakosság is értesüljön ar-
ról, milyen feltételekkel ve-
hető igénybe a CSOK, a ta-
valy év végén bevezetett új 
állami támogatás. Mint is-
mert, a 10+10 millió forintot 
jelentő segítséget lakásvá-
sárláshoz vagy építéshez, 
illetve bővítéshez igényel-
hetik a családok, ám ehhez 
számos feltételnek is meg 
kell felelniük! Mivel a Csa-
ládok Otthonteremtő Ked-
vezményét a bankoknál le-
het igényelni, két hitelinté-
zet szakembereit kérték fel, 
hogy a múlt csütörtöki fó-
rum résztvevőinek nyújtsa-
nak részletes tájékoztatást 
a feltételekről. 

Az érdi roma önkormány-
zat elnöke szerint az állam 

túl szigorú követelménye-
ket támasztott, amelyek-
nek a roma társadalom 
nagy többsége nem képes 
megfelelni. Pedig örömmel 
értesültek az új támogatási 
rendszerről, azt remélték, 
hogy számukra is kiutat je-
lent majd ez a lehetőség. A 
tájékoztatót meghallgatva 
azonban azzal kellett szem-
besülniük, hogy nem felel-
nek meg a feltételeknek. 
Szinte biztos, hogy a fóru-
mon megjelent roma csalá-
dok többsége – a jelenlegi 
követelmények mellett – 
sem a 10 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást, 
sem a plusz 10 millió ked-
vezményes hitelt nem igé-
nyelheti – nyilatkozta a tá-
jékoztatót követően Rafael 
Attila. A többezres érdi 
roma társadalom örülne, 
ha az állam enyhítene az 
otthonteremtő kedvezmény 
feltételein, hiszen ez az a 
réteg, amely különösen kri-
tikus élethelyzetben van és 
leginkább rászorulna erre 
a támogatásra – fogalma-
zott az Érdi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke.
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DVD-lejátszót és CD-lejátszós magnót adott át 
hétfőn az Érdi Ifjúsági Önkormányzat delegációja 
a Szociális Gondozó Központ Dr. Dizseri Tamás 
Habilitációs Központ fiataljainak. 

Az ajándékot nagy öröm-
mel fogadták a gondozottak 
és a munkatársak is, annál 
is inkább, mert – mint Pa
róczai Zoltánné tagintéz-
mény-vezető elmondta – a 
két lejátszó munkaeszköz: a 
szociális foglalkoztatásban 
részt vevő fiatalok zene mel-
lett dolgoznak. Kerámiát ké-
szítenek, üvegdíszeket feste-
nek, a varróműhelyben dol-
goznak vagy épp előkészítő 
munkálatokat végeznek.

– Az autista csoportunkba 
járó fiatalok nagyon szeret-
nek filmeket nézni, így nekik 
kitűnő ajándék a DVD-leját-
szó – tette hozzá Paróczai 
Zoltánné, aki az átadást kö-
vetően végigvezette az ifjú-
sági önkormányzat delegá-
cióját az épületen, és bemu-
tatta az épp ott tartózkodó 
fiatalokat is.

Vannak olyan érdi közép-
iskolások, akiknek nem is-
meretlen ez a világ: a Vörös-

marty gimnazistái tavaly 
együtt léptek fel a habilitáci-
ós központ gondozottjaival 
egy színdarabban, és évről 
évre elkísérik őket sárkány-
hajózni is.

Mint Gregor Alexandra di-
ák-alpolgármester lapunk-
nak elmondta, az ifjúsági ön-
kormányzat delegációja télen 
látogatott el első ízben a köz-
pontba, és ajánlották fel se-
gítségüket – a dolgozók pedig 
a most átadásra került két 
elektronikai eszközt kérték, 
amit a diákok közgyűlése 
egyhangúlag támogatott.

Elképzelhető, hogy az ifjú-
sági önkormányzat és a köz-
pont együttműködése hosz-
szabb távú lesz: Gregor Ale-
xandra arról érdeklődött, 
miben tudnának még segíte-
ni a diákok, Paróczai Zol-
tánné pedig elmondta, hogy 
egy általuk gondozott, egye-
dül maradt testvérpár kert-
jének rendbe tételében van 
szükségük a diákok segítő 
kezére.

– Tárgyi eszközökre je-
lenleg nincs szükségünk. 

Korábban tönkrement a kis-
buszunk, ami nagy gondot 
jelentett, de januárban Ba
log Zoltántól, az emberi 
erőforrások miniszterétől 
tízmillió forintot kaptunk 
egy új jármű beszerzésére, 
amit ezúton is nagyon kö-
szönünk. Amit még nagy 
örömmel fogadnánk, az az 
anyagi támogatás: szeret-
nénk nyaralni vinni a fiatal-
jainkat. Az Emberi Hang 

Alapítvány számlájára érke-
ző, ezt célzó felajánlásokat 
nagyon szépen megköszön-
jük – zárta szavait a tagin-
tézmény-vezető. 
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Új érdi gimnázium nyithatja meg kapuit pár éven 
belül: a jelenlegi Teleki iskolát alakítják át középfokú 
oktatási intézménnyé – jelentette be T. Mészáros And-
rás polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján.

A jelenlegi épületek átalakí-
tásával és bővítésével egy ti-
zenkét (azaz évfolyamonként 
három-három) osztályos gim-
náziumot hoznak létre, új tor-
nateremmel, parkolókkal, bü-
fével, ebédlővel – mutatta be a 
4400 négyzetméteresre terve-
zett új Teleki Sámuel Gimnázi-
um építészeti programtervét 
Fügedi Attila, az Érdi Építő 
Mérnöki Iroda Kft. vezető ter-
vezője a polgármesteri sajtótá-
jékoztatón. 

– A jelenlegi épületet bejárva 
tapasztaltuk, hogy főbejárata 
előnytelen helyen van, kicsi a 
tornaterem, hiányoznak a kö-
zösségi terek, a templommal és 
a postával egybeépült iskola-
rész pedig távol van a főépület-
től, a gimnáziumba nem integ-
rálható. Ezért az Iparos úton 
lévő iskola- és postaépületet 
(ahonnan addigra kiköltözik a 
posta) elbontjuk, helyét parko-

sítjuk, és innen alakítjuk ki a 
gimnázium bejáratát. A régi, 
277 négyzetméteres tornater-
met aulává alakítjuk, bejárati 
résszel kiegészítve, és az intéz-
mény udvarára egy új, 677 
négyzetméteres, négyöltözős 
tornatermet építünk. Kialakí-
tunk ezenkívül a meglévő épü-
let földszintjén egy erőnléti 
termet és egy szabadtéri kézi-
labdapályát is – ismertette a 
részleteket a tervező, hozzáté-
ve: a gépkocsival való megkö-
zelítést és a vendégparkolást 
egy új, egyirányú utca megnyi-
tásával szeretnék biztosítani. 
Ehhez nem kell épületet elbon-
tani, ugyanakkor a tornatermi 
bővítéshez a Simító utca felől 
négy ingatlant meg kell vásá-
rolnia az önkormányzatnak. 
Ha ez megvalósul, körülbelül 
egyhektáros terület jön létre, 
ahol egy gimnázium ideálisan 
és jól elhelyezhető.

Az új gimnázium lifttel felsze-
relt és akadálymentes lesz. Mint 
Fügedi Attila elmondta, a régi 
épületet lapostetőssé alakítják, 
könnyűszerkezetes megoldás-
sal, az ablakokat pedig – ame-
lyek cseréje múlt nyáron történt 
– árnyékoló zsaluzattal látják el.

– Az eredeti épületen 
csak minimális beavatko-
zásokat szeretnénk végez-
ni, hiszen tavaly cserélték 
ki az ablakokat, illetve lát-
ták el az iskolát homlokzati 
hőszigeteléssel. Alapvető-

en ezt érintetlenül hagyjuk 
– hangsúlyozta Fügedi At-
tila.

T. Mészáros András kérdé-
sünkre elmondta: a gimnázi-
um átépítésére akkor kerül 
majd sor, ha a Modern Városok 
Program keretében megépítik 

a többek közt új iskolából, óvo-
dából álló parkvárosi komple-
xumot – ide költöznek majd át 
az iskolások a Törökbálinti út-
ról.

– A felső-parkvárosi alköz-
pont tömbtervét illetően ha-

marosan állást foglalunk, és 
annak a terveztetése is elin-
dul rövid időn belül. Azt sze-
retnénk, hogy az általános 
iskolai rész gyorsan meg-
épüljön, hogy a régi épület 
gimnáziummá való átalakí-
tása megkezdődhessen – 
hangsúlyozta a polgármes-
ter. Hozzátette: a városveze-
tés azt szeretné, hogy a gim-
názium 2019. szeptember 
1-jén már fogadhassa a diá-
kokat.

Az önkormányzat szeretné 
felújítani a Törökbálinti utat is. 
Mivel ez állami tulajdonban 
van, az egyeztetéseket már 
megkezdték az illetékes NIF 
Zrt.-vel.
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CSOK tájékoztatóIndul a kátyúzás

Csökkent a belső eladósodottság

Megtörtént a bíróság építési területének bejárása

Aradszki András: meg kell védeni Európa 
határait!

Folynak az egyeztetések a Törökbálinti út felújításáról

Új gimnáziuma lesz Parkvárosnak

Nyaraláshoz kér segítséget a Habilitációs Központ

Diákok támogatták a sérült fiatalokat

Az új gimnázium lifttel felszerelt és akadálymentes lesz

Az Emberi Hang Alapít-
vány számlaszáma: 
10403136-31305332-
00000000
Kérjük, a megjegyzés 
rovatban tüntessék fel: 
„nyaralás”.
Az alapítvány adószáma 
(adó 1 százalék felajánlá-
sára): 18681495-1-13

Gregor Alexandra és Erdélyi Áron bejárta az épületet és megcsodál-
ta a fiatalok munkáit

Ezen most hallgathatjuk a zenét, ugye? Nagyon örülök neki, 
mert szeretem a zenét és a társaim szintén – magyarázta 
Babett, a központban ellátott egyik fiatal, hozzátéve: az 
utóbbi időben sajnos zene nélkül kellett dolgozniuk, mert a 
régi eszköz „hangyáskodik”. Ami, valljuk be, a gondozóknak 
egy kis megkönnyebbülést is jelentett, mivel a fiatalok na-
gyon szeretik a dübörgős zenéket. Az ajándéknak persze ők 
is nagyon örültek – hiába, zenére jobban megy a munka…
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Csuka Zoltán költő, író, műfordító emlékére hirdette meg az IRKA a 
Jószomszédság című vers- és prózaíró pályázatát nemcsak érdi, hanem 
országos irodalomkedvelőknek, tollforgatóknak. Érkeztek is garmadával, 
várakozáson felüli számban a pályaművek.

Az IRKA tagjain kívül töb-
bek között soproni, győri, 
kaposvári, szegedi, veszpré-
mi szerzők tettek kísérletet 
verssel és prózával arra, 
hogy ne csupán felidézzék, 
hanem kövessék, sőt, ha le-
hetséges, továbbgondolják a 
városunkban félszáz éven át 
alkotó Csuka Zoltán szelle-
miségét.

Csuka rendületlenül hitt 
az egy égbolt alatt élő népek 
barátságában, s ennek ren-
delte alá egész életét. Szoci-

álisan érzékeny, pacifista 
életművet hagyott maga 
után, meglehetősen idealisz-
tikus világlátása volt. Az 
írás és műfordítás mellett az 
irodalomszervezéssel is pél-
dát állított követői elé.

A születésének 115. évfor-
dulója alkalmából meghirde-
tett Jószomszédság pályázat 
díjkiosztó ünnepségét a 
Szirmok Városi Pedagógus 
Női Kar, Bartók Köszöntés 
című kórusművével nyitotta 
meg, majd a műsor során 

többek között elhangzott 
még Csuka Zoltán Csendes 
esti fohász című, Karai Jó
zsef által megzenésített ver-
se is. Utána a rangsorolt, ki-
tüntetett munkákkal is meg-
ismerkedhettek a résztve-
vők.

– Igényesen, színvonala-
san megírt műveket kap-
tunk. Mindegyikben vannak 
kiemelendő értékek, ame-
lyek valamilyen módon meg-
érintik az olvasót. A szerzők 
bátran használták a metafo-
rikus képeket, már nem elé-
gedtek meg az egysíkú 
szemlélettel. A bíráló bizott-
ság nem kis örömére költői 
és írói igénnyel léptek fel, 
remekül megkomponálták a 
műveket. Emellett érzékel-
hetően nagy gondot fordítot-
tak a megfogalmazás minő-
ségére, eredetiségére, kerül-

ték a sablonos szóhasznála-
tot – nyilatkozta lapunknak 
Daróci Lajosné Márta, az 
Irodalomkedvelők klubveze-
tője, hozzátéve, hogy a zsűri-
nek (amelynek elnöke Bíró 
András író, költő, tagjai: 
Somfai István gimnáziumi 
tanár, Daróci Lajosné) nem 
kis meglepetést okozott né-
hány először jelentkező pá-
lyázó. A műveiket jellemző, 
gazdag érzelemviláguk, 
képiségük, szimbólumaik 
alapján ugyanis felnőttnek 
hitték őket, ám jött a megle-
petés: ezeket a sikeres pá-
lyamunkákat tehetséges ál-
talános iskolások küldték 
be!

A hetedikes Szigetvári 
Zsófia Petra próza kategóri-
ában harmadik lett, a nyol-
cadikos Foltányi Emese pe-
dig különdíjat nyert.

A dobogósok jutalmai is 
egyediek: a Poly-Art tagjai 
saját alkotásaikat ajánlják 
fel erre a célra. Kaposi Esz
ter Csuka Zoltán-plaketteket 
készített a versírók helye-

zettjeinek, Hóvári Zoltán, 
Majorné Bániczki Julian
na, Votin József pedig Csu-
ka-portrét ajánlott fel a legsi-
keresebb prózaíróknak. 
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A helyzet már ismerős 
volt. Nem először éreztem ezt 
a nemkívánatos borzongást 
a gerincemen. A sarat a te-
nyeremben, ami megkemé-
nyedett és összehúzta a bő-
röm. Most mégis csúszott a 
penge markolata, alig bírtam 
megtartani. Erős volt a készte-
tés, hogy hagyjam egyszerűen 
a porba hullani. A hajam az 
arcomba lógott, izzadságcsep-
pek gördültek végig a halánté-
komon. Nagyokat pislogtam, 
de a sós nedvesség egyre job-
ban elhomályosította a látáso-
mat. A kezem most már reme-
gett, ahogy a lábam is, nem 
tudtam mozdulni. Az agyam 
segítségért sikoltott, de mégis 
mit tehetnék, hisz nem vagyok 
ura még a saját testemnek se. 
Legszívesebben futottam vol-
na, és meg se álltam volna az 
amerikai határig. Ott csak a 
vízbe vetném magam és úsz-
nék, amíg partot érek, vagy 
míg bele nem fulladok az óce-
án végtelen mélységébe.

De nem tehetem. Nem, amíg 
másoktól függök. Amíg nem 
vagyok képes önálló döntést 
hozni. Amíg rászorulok má-
sokra, és azok utasításai sze-
rint élek.

Ez egyenlő a hátralévő élet-
tartamommal, tehát nem egy-
szerűbb, ha ez az idő minél 
rövidebb?

Most mégse az én életem a 
tét, nem az én halálomról fog 
dönteni valaki késsel a kezé-
ben, pszichopata vigyorral a 
fején.

A helyzet fordított, én va-
gyok az őrült merénylő, tőlem 
retteg valaki a falhoz simulva, 
és tudat alatt azt várja, hogy 
elhozzam számára a végső 
megnyugvást. Bár nem va-
gyok biztos abban, hogy a 
gyilkossággal történő halál 
megnyugvást hoz az ember-
nek.

De a feladatom nem az, 
hogy békességben segítsem át 
őket a másvilágba, most még-
is reszketve és szinte rémül-
ten meredek a velem szemben 
lévő törékeny alakra. Ziháló 
légzésem egyre gyorsabb, vá-
rom az adrenalinlöketet, ami 
elegendő energiát ad a „fel-
adatom” elvégzéséhez.

Bár legbelül tudom, hiába 
várok rá. Ez csak saját ma-
gam olcsó hitegetése. Soha az 
életben nem leszek képes 
megtenni önszántamból.

Hátralépek egyet és vissza-
veszek a fenyegető testtartás-
ból. Bal kezem leengedem, a 
tizenöt centis penge markola-
ta lazán simul a tenyerembe. 

Lehunyom a szemem és egy 
mély lélegzetet veszek.

Hirtelen a dörömbölő fejfá-
jásom mintha elcsitulna, az 
izzadság nem folyna patakok-
ban a hátamon és a tagjaim se 
remegnének.

Nyugodtnak érzem magam.
Mintha minden rendben len-

ne.
Pedig nem változik semmi, 

csak nem látom.
Még egy nagy levegő, az oxi-

gén megtölti az agyam, kitisz-
tul a fejem, mégse nyitom ki a 
szemem.

Azzal eltűnne minden.
Kihúzom magam, ahogy ta-

nították, ellazítom minden fe-
lesleges izmom, érzem, ahogy 
elernyed a testem. Majd egy 
másodperc töredéke alatt 
mozdulok előre, bal kezem ma-
gam előtt, a szemem csukva.

Egyetlen halk nyögést hal-
lok, semmi többet. A többiek 
erre azt mondanák, „tökéletes 
munka”.

Nyugodtnak érzem magam 
és könnyűnek.

Meg akarok fordulni, hátra 
se nézve szép lassan elsétálni. 
A késemen lévő ragacsos 
anyagot egy kendőbe törölni, 
és mint aki jól végezte dolgát, 

Harminc év alatt csaknem ugyanennyi gobelint készített a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár nyugdíjba készülő munkatársa. Nagy gondossággal 
alkotott, féltve őrzött munkáit március idusáig még megcsodálhatják az 
olvasók az intézmény olvasótermében rendezett kamarakiállításon.

Sok évtizedre nyúlik visz-
sza a varrás iránti érdeklő-
dése. Édesanyja még a ’60-as 
’70-es években kézimunka 
szakkört vezetett az érdi mű-
velődési központban – mesél-
te lapunknak Márai Veroni
ka –, így kézenfekvő volt, 
hogy már kislány korában 
megismerkedett a varrás, 
hímzés, kötés és horgolás kü-
lönféle technikáival, fortélya-
ival. Mivel balkezes, a hím-
zésben is ezzel a kezével 
ügyesebb, de például kötni 
már jobbról tanult meg, mert 
így mutatta neki az édesany-
ja. A horgolás pedig mindket-
tővel megy, de a gobelinek 
kizárólag „balkezesek”.

Amikor már ügyesen kezel-
te a tűt, érdeklődni kezdett e 
korántsem egyszerű techni-
ka iránt. Természetesen nem 
a festett alapra készíthető 

hímzés, hanem minta szerint, 
pontról-pontra számolt, pre-
cíz varrási fortélyban szeret-
te volna kipróbálni magát. 

Olyannyira jól sikerült az első 
kísérlet, hogy immár több 
mint harminc éven át szinte 
rabul ejtették a gobelinek. Az-

óta folyamatosan készülnek a 
kisebb-nagyobb méretű, több-
nyire régebbi korokat és tája-
kat idéző, hímzett képek.

Legfőképpen otthonát dí-
szítik, de olykor ajándékba is 
születik egy-egy mű. Máskor 
meg cseretárgyként tesz jó 
szolgálatot, műtárgyat, fest-
ményt adnak érte barátai, is-

merősei. A belefektetett idő és 
munka egyébként pénzben 
nem értékelhető, hiszen csak-
nem egy közepes nagyságú 
kép is több százezernyi öltés-
sel készül el, és legalább egy 
évig tartó folyamat.

Régebben azt mesélték, 
aki rendelésre varrt gobe-
lint, egy forintért számolt fel 
egy öltést. Ha ezt beszoroz-
zuk a képet alkotó tűszúrá-
sok számával, bizony több 
százezerre rúgna – árulta el 
Márai Veronika, hozzátéve, 
kizárólag kedvtelésből, a sa-
ját gyönyörűségére készít 
gobelineket, soha nem jutott 
eszébe, hogy megváljon tő-
lük. Ez a tárlat, amelyben a 
könyvtár alkotó munkatár-
sai mutatkozhatnak be, csu-
pán a töredékét mutatja meg 
az évtizedek során hímzett 
munkáinak.

A különleges hangulatú 
gobelinek március 16-ig te-
kinthetők meg a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár olvasó-
termében.
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teljes lelki nyugalommal haza-
menni. Hazamenni, a mocskos 
és vértől foltos ruháimat ki-
dobni, beállni a forró zuhany 
alá, lemosni magamról a nap 
emlékeit, kiöblíteni a számból 
a fémes ízt, vacsorára egy csa-
ládi sajtos-sonkás pizzát meg-
enni, éjfélkor ágyba bújni és 
egy hétig fel se kelni. Aztán 
egy hét múlva felkelni és már 
el is felejtem, mi történt. Tiszta 
lappal indítom a napom, és lát-
szólag új esélyt kapok az éle-
tem újrakezdésére.

Persze, ez sem igaz; de an-
nak tűnik.

Egyszerűnek és szépnek.
Ám valahogy erősebb a kí-

sértés, hogy ne menjek el anél-
kül, hogy legalább egy pillan-
tást vetnék a földön heverő 
alakra.

Amikor viszont kinyílik a 
szemem – nem tudom, az iz-

zadságtól vagy az arcomra 
fröccsent vértől, de a szemhé-
jam összeragadt, alig bírom 
működésre bírni –, a fegyve-

rem csörömpölve hullik a 
nyugdíjazott gyárépület por-
ral vastagon fedett acélpadló-
jára. Nem egészen fél perc el-
teltével követem én is. Térdre 
esve bámulom a szemem elé 
táruló iszonyatos látványt. Ér-
zem, hogy a gyomrom bukfen-
cezik egyet, meg se tudom állí-
tani, ahogy visszajön a korai 
ebédem későbbi változata.

Még öklendezek néhányat, 
majd könnyes szemekkel for-
dulok újból áldozatom felé. Hi-
ába tagadnám, nyilvánvaló 
számomra is, hogy nem a há-
nyás erőltetett meg ennyire. 
A hideg padlón elterülő lány 
hullája keserű és tehetetlen 
könnyeket csal a szemembe.

A lány alacsony, karcsú 
alakja most inkább tűnik ap-
rónak és sebezhetőnek, mint 
csábítónak. Hosszú haja füg-
gönyként terül el körülötte, az 

arcát is eltakarja. A szúrt se-
béből még mindig folyik az 
élénkvörös vér.

Képtelen vagyok ésszel fel-
fogni: ezt én tettem!

Viszont valami megragadja 
a figyelmemet. Hirtelen elha-
tározástól kísérve, a kezem a 
sápadt arca felé mozdul, kisi-
mítom belőle a fekete, selymes 
hajat, ami most kissé ragad és 
összekócolódott.

Nem tudom, ez a látvány 
vagy az előző rázott meg job-
ban, de az biztos, hogy amikor 
megláttam a félig nyitott sze-
mét és meghallottam halkan 
ziháló légzését, nagyot dob-
bant a szívem.

Ijedten akarok hátraugrani, 
de nincs erőm hozzá. Ehelyett 
még sűrűbben kezdenek ömle-
ni a könnyeim és az ő arcát 
áztatom vele. A vére és a köny-
nyeim valami híg, rózsaszínes 
árnyalatú, sós patakocska-
ként csorognak végig a szája 
mentén és csepegnek le az ál-
láról. Felém fordul lassan, a 
szemében már csak halová-
nyan pislákol a fény. A kezét a 
kezemre teszi.

– Nem a… te… hibád – nyö-
gi suttogva. Nem tudom, mit 
mondjak, csak zokogva rázom 
a fejem.

(A novella befejező részét 
következő számunkban ol
vashatják.)

Németh Noémi: Valós valóság (1. rész)

A Szepes Gyula Művelődési Központ, a magyar kultúra 
napja alkalmából hirdette meg „Így írunk mi” című pályá-
zatát. Lapunkban folyamatosan közöljük a nyertes pálya-
munkákat. Ez alkalommal a 14–18 éves korosztályban má-
sodik helyezést elért, 15 éves Németh Noémi írását adjuk 
közre, aki a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI ta-
nulója. A novellát két részletben közöljük.

Meglepték a fiatalok a zsűrit

Egy égbolt alatt sokszínű irodalom

A pályaműve alapján felnőttnek 
vélt, ígéretes irodalmi tehetség, a 
nyolcadikos Foltányi Emese kü-
löndíjban részesültAz IRKA Jószomszédság irodalmi pályázatának díjazottjai: 

vers kategóriában: első díj Bőhm András, második Habos 
László, harmadik Dylan D. Tydes. Próza kategóriában: első dí-
jas Kárász Tamás, második Vass Antónia, harmadik Szigetvári 
Zsófia Petra. Különdíjas: Foltányi Emese és Molnárné Boda 
Mária. Elismerő oklevélben részesült: Kreischer Nelly, Schmidt 
Gyöngyi, Péter Erika.

Alkotó kolléga sorozat: Márai Veronika

Régi korok és tájak „balkezes” gobelineken

Egy közepes nagyságú kép több százezernyi öltéssel készül el, és legalább egy évig tartó folyamat

Kényelmi Cipők
Nálunk a minőség számít!

Tavaszi
raktárkisöprő

akció!
30–50% kedvezmény
a tavalyi kényelmi cipő

modellekre!

33
27

55

Szaküzleteink:
2030 Érd, Felső utca 7.
Tel.: 06 23 360 699
2030 Érd, Felső utca 37.
Tel.: 06 23 632 692

www.mediter.hu
e-mail: mediterbt@gmail.com

KERTÉRT GAZDABOLT
Szeretettel várja kertészkedő vásárlóit!
Növényvédő szerek – Lemosó permetezőszerek
Kerti szerszámok •Vetőmagok, locsolótömlők

Csatlakozók, locsolók • UV-fóliák • Borászati eszközök

Nyitvatartás: H–P: 8–17-ig Sz: 8–13-ig
A70-es útmentén, Érd, Velencei út 11.

www.kertertgazdabolt.hu •06-23-362-550

xx
xx

xx

ISMÉT
ÓRABÖRZE

ÉRDEN
Az Érdi Vigadóban!
(2030 Érd, Alsó u. 2.)

ELADÁS, VÉTEL,
ÉRTÉKBECSLÉS
2016. március 13.

Nyitva tartás:
Kiállítóknak 9.00 órától,
látogatóknak 10.00 órától
Belépődíj: 1000 Ft/fő

Szervező:
Oláh Zoltán, órás

www.oraborze-erd.hu
+36-30-251-98-43
+36-23-361-583

33
11
30

PARKVÁROSI
MÉRNÖKI IRODA
a lakosság szolgálatában

• a gondolattól a beköltözésig •
• tervezés hivatali és szolgáltatói ügyintézés •

• teljes körű kivitelezés •

Érd, Iparos utca 92/A • Telefon: +36-30-552-7545

32
91
57

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

33
11
28
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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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TOP 10
Ezt olvasták februárban
Felnőttkönyvtár
Thomas, Sean: Fagyos ikrek
Hjorth, Michael: Sír a hegyekben
Andersson, Lena: Jogtalan 

elbirtoklás
Ward, J. R.: A Bourbon királyai
Rogneby, Jenny: Leona – 

Pókerjátszma
Galaxy, Jackson: Pokoli macskák
Chiaverini, Jennifer: A kémnő
Lee, Hyeonseo: A lány hét 

névvel
Fejős Éva: Száz éjjel vártam
Steel, Danielle: Első látásra

Gyermekkönyvtár
Golding, Julia: Misty – 

A kendőzetlen igazság
Bartos Erika: Együtt lenni jó!
Vadadi Adrienn: Ünnepelj velünk! 

– ovis ünnepek
Szűcs Vanda: Egy ikerpár titkos 

naplója – Szakítópróba
Tóth Katalin: Táncvarázs
Csukás István: Töf-töf elefánt
Evans, Richard Paul: Michael Vey 4. 

– Vadászat jáde sárkányra
Webb, Holly: Gézengúz új otthona
Steklács Miklós: Dínó tesó
Landers, Melissa: Elválasztva

KÖNYV

Megyeri Szabolcs: Üvegház a kertben
A szerző okleveles kertészmérnök, aki 
a szakmai tapasztalatait főként nyu-
gat-európai arborétumokban és ker-
tészetekben szerezte. A mindenna-
pokban elsősorban kerttervezéssel és 
kertépítéssel foglalkozik, emellett 
kertészeti szakértőként publikál. 
Könyvében a hazai klímához alkal-
mazkodó, az itteni mikroklímát jól 
tűrő növények fontosságára igyekszik 
az olvasók figyelmét ráirányítani.
Ebben a különleges kiadványban ol-
vashatunk az üvegház építésének a 
pontos, rajzokkal és fotókkal gazda-
gon illusztrált munkamenetéről, az 
üvegházak típusairól, továbbá a szo-
banövények, a dézsás növények és az 
üvegházi zöldség-, fűszer- és dísznö-
vények, az orchideák, a broméliák és a 
kaktuszok helyes gondozásáról.
Összeállítást találunk az ismertebb és 
a legkedveltebb egynyári növények 
vetési és csírázási idejéről, az üveghá-
zi előneveléssel szaporítható zöld-

ségfajokról, valamint a balkonládák-
ba és a növényágyakba ültethető nö-
vények kezelési tudnivalóiról (pl. sza-
porítási mód, virágzási idő, fény-
igény).
Önálló fejezet szól a növények szapo-
rításáról, az üvegházi zöldségnövé-
nyekről, a fűszernövényekről és a 
dísznövényekről.
Praktikus tanácsokat kapunk a növé-
nyek átteleltetéséhez, ezen belül ol-
vashatunk a muskátlifajták megóvá-
sának a lehetőségeiről. A kötetet szí-
nesíti egy üvegházi naptár és az utol-
só fejezetében található, üvegházi 
biotippekből álló összefoglaló.
A könyv a Cser Kiadó gondozásában, 
a Kertünk növényei sorozat tagjaként 
jelent meg 2014-ben, elérhető a 
Felnőttkönyvtár állományában. Hasz-
nos olvasmányául szolgál mindazok-
nak, akik saját üvegházzal szeretné-
nek büszkélkedni vagy a már meglé-
vőt igyekeznek jobban kihasználni.

PROGRAM
Kismamatorna a Szepesben
Többéves szünet után újra elindult az 
ingyenes kismamatorna a művelődési 
központban, a védőnők szervezésé-
ben.
Hosszú ideig a szakorvosi rendelő, an-
nak átépítése után egy ideig a műve-
lődési ház adott otthont a kismama-
tornának, aztán megszűnt ez az in-
gyenes lehetőség. A várandós anyu-
kák azonban hiányolták, így a Szepes 
Gyula Művelődési Központ ismét biz-
tosítja a helyet, a védőnői szolgálat 
pedig a szakképzett vezetőt.
– Másfél évtizede tartok kismamator-
nát, amin a várandósság betöltött ti-
zenkettedik hetétől vehetnek részt az 
anyukák. A torna célja a lazítás, a teljes 
átmozgatás, a helyes légzéstechnika 
elsajátítása, a vérkeringés javítása, a 

gerinc és a mellizom erősítése. Segít-
ségével a kismamák felkészülhetnek a 
szülésre – mondta lapunknak Csizma-
diáné Lakatos Edit védőnő, gyógytor-
nász, akivel az első, múlt pénteki alka-
lom előtt beszélgettünk a művelődési 
központ szépen felszerelt, szőnyeg-
gel, tükörrel ellátott baba-mama szo-
bájában. Ez a helyiség ad majd ott-
hont a minden második pénteken, 
reggel fél kilenctől megrendezésre 
kerülő, egyórás foglalkozásoknak. Az 
alkalmak ingyenesek, előzetes re-
gisztráció nem szükséges 
– Szívesen látjuk a nagyobb testvére-
ket is, hiszen vannak olyan várandós 
anyukák, akik nem tudják megoldani 
a gyermekük felügyeletét – tette még 
hozzá a védőnő.

Megyénk közművelődésének évek óta tartalmas fejezete az amatőr 
képzőművészek szakköri munkája. Különösen Gödöllőn, Szentendrén, 
Nagykátán, Érden fordítanak nagy gondot a tehetségápolásra, amelyet 
az érdi művelődési házban április 30-ig megtekinthető megyei tárlat 
messzemenően igazol.

Vajon mit jelent az ama-
tőrség? Helyi értéket vagy 
állapotot? Kinél mit. A helyi 
érték is minőség.

Görbe Ignác fából fara-
gott domborítása személyes 
örömöt jelent a szűkebb 
környezetnek. Ez is becsü-
lendő dolog, annál is in-
kább, mivel a nyugdíjasévek 
csöndes szorgalmának 
tárgykészítő buzgalmából 
ered.

Bada Márta amatőrsége 
más. Állapot, olyan készü-

lődés, amely hamarosan 
művészi színvonalat ered-
ményez. Ebből következik, 
hogy az amatőrmozgalom a 
közművelődés része, sze-
rencsés esetben a festő-
utánpótlás közege. Ezért az 
érdi tárlat sok helyes célt 
foglal magában. Bemutat 
faragást, festést kedvelő 
embereket.

Kéri Mihály, Orci József, 
M. Orbán Edit, Heiling 
György, Bada Márta eseté-
ben azonban másról van 

szó. Szinte kész művészek, 
a grafika és festészet kapu-
jában állnak, nem lehet 
őket egyszerűen amatőrök-
nek nevezni. Úgy is mond-
hatnánk, elhagyták vagy 
hamarosan elhagyják ama-
tőrségük készülődő állapo-
tát, s előlépnek a holnap 
művészeinek jelöltjeivé.

A kiválasztódás állandó 
folyamat, s öröm látni, hogy 
Pest megye művészi tarta-
lékserege az amatőrmozga-
lom közegében is növek-

szik. Bízvást mondhatjuk, 
hogy változtatni szükséges 
a definíciót. A közvélemény 
azokat nevezi amatőrök-
nek, akiknek főiskolájuk 
nincs, csak művészi szán-
dékuk és kisebb-nagyobb 
eredményük. A meghatáro-
zás így nem egészen pontos, 
hisz olykor az önképzés 
odaadása is művészi ma-
gaslatokat építhet az alkat 
és a körülmények optimális 
találkozása esetén, mint 
ahogy épít is. Bada Márta 
gödöllői környezettel érvel-
ve az egyéni látás hamvas 
őszinteségével figyelemre 
méltó előrehaladást ért el. 
Lehet, hogy Zámbó István 
meghökkentőbb az ötletei-
ben, Aknai János tanultabb, 
de a pálma mégis Bada 

Mártáé, aki a Cigányudvar 
színes drámáját olyan fe-
szültséggel adja elő, hogy 
abban nem elsősorban 
ecsetkezelést, hanem őrzött 
érzelmek tisztaságát lát-
juk. S mi más, ha nem az a 
művészet?!

A grafikák között Kéri Mi-
hály és Selmeci György tény-
leges értékeit üdvözölhet-
tük, s örömmel fedeztük fel 
Bánkuti Péter, Iván Mária, 
Sándor Szilárd, Nagy László 
Lázár, Szepes Péter alkotá-
sait, akik Gödöllőről, Ceg-
lédről érkeztek, s valameny-
nyien a művészet jelöltjei. 
Eőry Emil plasztikái méltán 
kapták a kiemelt díjat, hi-
szen mintázójuk nem ama-
tőr, nem jelölt, hanem szob-
rász. n loSoNCI MIKlÓS

Urbán László – Sajtótükör: Pest Megyei Hírlap, 1975. április 24.

Közös tárlat Érden – Pest megyei amatőr képzőművészek

Nem mindennap megyek Pestre Parkvároson 
át, az M7 autópályán robogva. De szinte min-
den alkalommal, amikor a Bem térnél most 
zajló építkezés munkaterületén araszol-buk-
dácsol keresztül az autóbusz, eszembe jut, 
hogy jó ideig matrica nélkül, ingyen közle-
kedhettünk Érdről a fővárosba.

„Szólni kell a 
Gyurinak”

Valamikor régen, most 
már ötvenöt éve, a „Tatabá-
nya-Újváros déli városrész 
rendezési terve” tervpályá-
zaton, a Bp. Városépítési 
Tervező Vállalat fiatal mun-
katársaként (a Weichinger 
Károly Mesteriskola Ma-
gasépítési Irodájának rajzo-
ló/szerkesztőjeként) néhány 
ezer forintos jutalomban ré-
szesítették a pályamunká-
mat. Az indoklás a gondolat 
eredetisége volt, azzal a 
megjegyzéssel, hogy „a je-
lenlegi technikai feltételek 
mellett nem megvalósítha-
tó” elképzelés. Akkor már 
évek óta foglalkoztatott a 
Géographie urbaine, a vá-
rosföldrajz. A köny vet 
jóapám adta a kezembe, 
még érettségi előtt, hogy va-
lamilyen engem is érdeklő 
témában a közérthető fran-
cia szöveg megértését gya-
koroljam.

Régen volt. Azóta az 
urbanisták viszonylag átte-

kinthető mesterségét meg-
lehetősen szétcincálták, a 
maiak számomra lényegé-
ben követhetetlen metódus-
sal közelítik meg a feladata-
ikat. Most gondolom ezt, 
amikor már jó messze sod-
ródtam attól a területtől, a 
mindennapjaitól, de nem 
veszítettem el az érdeklődé-
semet. Így kerültem egykor 
a parkvárosi Bem tér rende-
zési tervezését előkészítő 
lakóssági fórumra, majd ér-
tetlenkedtem végig utóbb a 
városközpont rehabilitáció-
ját előkészítőt.

A parkvárosi fórumon, 
amelynek célja a lakossági 
ötletek és igények össze-
gyűjtése volt, a leghátsó sor-
ban ültem. Előttem egy fia-
tal asszony, asszony, mert 
késve ugyan, de férjeként 
mellé ült az érdi szocialis-
ták egyik funkcionáriusa. A 
tervezők – városdizájnerek 
– előzményismertetése köz-
ben elhangzott, hogy az au-
tópálya teljes hosszában rö-
vid időn belül fizetős lesz, 
így az érdieknek is.

„Szólni kell a Gyurinak, 
hogy Érdig azért ne” – 
mondta az asszonyka a fér-
jének. És lőn: jól működött a 
szocialista országgyűlési 
képviselő (a kapcsolati 
tőke): egész a legutóbbi idő-
kig, amíg az EU kényszere 
ránk is nem követelte, in-
gyen használhattuk a to-
vábbiakban fizetős sztrá-
dát.

A Lámpasortól a 
sztrádáig

Egyik régi munkahelyem, 
a Parkvárosi Közösségi Ház 
melletti utcasarkon ismerős 
asszonnyal futottam össze. 
„Hová, hová?” „Csak ide, 
meglátogatom apámat.” „Itt 
lakik a Bajcsyn?” „Nem, ha-
nem a Lámpasoron.” Hirte-
len nem értettem, mire gon-
dol. Azután, feleségem álta-
lános iskolai osztálytalál-
kozóján leesett a tantusz: a 
(jócskán nyugdíjas) fiúk el-
mesélték, hogyan csúzliz-
ták ki az iskola környékén 
(a Törökbálinti úton) akkor-
tájt telepített közvilágítás 
lámpáit. Csak az nem derült 
ki valahogy, ki is volt a tet-
tes. Hja, betyárbecsület…

Még nem látom, hogy az 
agyonlámpázott szakaszon, 
a Törökbálinti-Sóskúti út és 
az autópálya föl- és lehajtó-
ja között hogyan fog funkci-
onálni a „zöld hullám”. Leg-
rosszabb esetben az lesz a 

magyarázat, mint Ófalu-
ban, az (akkor még műkö-
dő) Termál hangulatos pin-
céjében tartott fórumon az 
aktuális műszaki osztály-
vezető mag yarázata a 
Budai-Fehérvári-Ercsi út 
szétágazásáról és a Felső 
utca Szabadság téri torkola-
táról: „Kihoztuk a csomó-
pontból, amit tudtunk”. Kis-
sé megsértődött a baráti 
kérdésemtől, hogy nem lett 
volna-e jobb, ha megvalósít-
ják, „amit lehetett”?

„Kövesse a barna 
táblákat!”

Aki valamennyire is is-
meri Érdet, mármint az itt 
történteket, pontosabban a 
’45 utáni évtizedek történe-
tét, az autópálya építésével, 
nyomvonalával kapcsolat-
ban biztosan hallott arról, 
hogy nem akármilyen civil 
kurázsi kellett ahhoz, hogy 
megmaradjon, legalább két-
harmad részben a város 
egyetlen igazán értékes ter-
mészeti értéke, a Fundoklia 
völgy. A civil kurázsiban 
most (az akkori) mindenkit 
értek, a helyi párt és tanács 
illetékes vezetőit is, akik a 
közös cél érdekében szem-
beszálltak és eredményt ér-
tek el az „országos elvtár-
sak” elképzelései ellené-
ben. Ugyanis a fővárosiak – 
költségtakarékos megol-
dásként – ebbe a most már 

(talán 1999 óta) védett ter-
mészeti értékű völg ybe 
akarták kihordani és lerak-
ni a kommunális szemetü-
ket.

Az autópálya pedig úgy 
kerül a képbe, hogy a vonal-
vezetése a völgy felső har-
madában keresztezi és így 
levágja azt a részt. A mara-
dék, lényeges értéket képvi-
selő völgyön tanösvény ve-
zet végig, a botanikai ritka-
ságok és egyéb, tudni érde-
mes látnivalók ismertetésé-
vel.

És hog y hol van a 
Fundoklia? A város közepé-
től kihelyezett táblák veze-
tik az érdeklődőt oda. Há-
rom évvel ezelőtti látogató 
blogjában olvastam: „Jó ma-
gyar szokásnak megfelelő-
en 3 táblát megtaláltam, 
körforgalomból be, körfor-
galomból ki, majd a negye-
dik azt mondta, egyenesen 
tovább. Én szót fogadtam és 
miután kiértem Érdről is, 
meguntam már a nyílegye-
nesen haladást, (…) kértem 
útbaigazítást a helyiektől 
is, akik jellemzően többnyi-
re a vállukat vonogatták, 
végül 1 valaki tudta a vá-
laszt: jobbra mutatott és azt 
mondta, itt a bejárat!”.

Ezeket  a  sorok at 
Cséfalvay Katalin blogjában 
olvastam – remélem, nem 
csalódna, ha mostanában 
arrafelé járna.

n VoTIN JÓZSEF

Aszóvölgy, autópálya, Érd-Parkváros
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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-
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20.00  Kis esti zene
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hírműsora – helyi hírekkel
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14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
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10.00  Irodalom óra
  Hangoskönyv sorozat
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06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
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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
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8.00  Hétvége Nagy Emesével
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mációs műsora
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18.00  HeuRéka
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  Az Érd FM 101.3 hétvégi infor-

mációs műsora
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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

Március 14., HÉTFŐ
19:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Világjáró Esték – Tasmania 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 2. rész

20:10  Labdarúgó-mérkőzés 
Érdi VSE–III. Ker TVE

21:50  Fogadóóra 
kérdezzen a polgármestertől

22:20  Mozgás sportmagazin
22:50  Fény-Kép kulturális magazin
23:20   Világjáró Esték – Tasmania 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 2. rész

00:00  Érdi Panoráma 
heti események összefoglalója

Március 15., KEdd
19:00  Híradó különkiadás 

Március 15-i Városi Ünnepség a Szepes 
Gyula Művelődési Központban

20:20  Vámos Miklós beszélgető műsora 
49. rész

21:15  Fény-Kép kulturális magazin
21:45  Világjáró Esték – Tasmania 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 2. rész

22:25  Globo Világjáró 12. rész
22:55  Polgár-társ 

vallási, nemzetiségi, civil társadalom
23:25  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

Március 16., SZERda
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás sportmagazin
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom

20:30  Fogadóóra 
kérdezzen a polgármestertől

21:00  Tüske a köröm alatt színes, magyar 
filmdráma R: Sára Sándor

22:35  Vámos Miklós beszélgető műsora 
49. rész

23:30  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

23:45  Híradó
Március 17., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Globo Világjáró 12. rész
20:00  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
20:30  Tea két személyre 50. rész
21:00  Sztárportré 37. rész
21:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22:00  Mozgás sportmagazin
22:30  Fény-Kép kulturális magazin
23:00  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
23:30  Híradó
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
Március 18., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
20:00  Bizalom színes,  magyar filmdráma 

R: Szabó István 12 éven felülieknek!
21:45  Híradó
22:00  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
22:15  Tea két személyre 50. rész
22:45  Mozgás sportmagazin

23:15  Fogadóóra 
kérdezzen a polgármestertől

23:45  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

0:00  Híradó
Március 19., SZoMBaT
19.00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 13. rész
20:00  Polgár-társ 

vallás – nemzetiség – civil társadalom
20:30  Világjáró Esték – Tasmania 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 2. rész

21:10  Mozgás sportmagazin
21:40  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22:10  Tüske a köröm alatt színes, magyar 

filmdráma R: Sára Sándor
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
 0:00  Híradó
Március 20., VaSÁRNaP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 50. rész
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Bizalom színes, magyar filmdráma 

R: Szabó István 12 éven felülieknek!
22:15  Csak tükörben
22:25  Világjáró Esték – Tasmania 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 2. rész

23:35  Polgár-társ 
vallási, nemzetiségi, civil társadalom

23:35  Globo Világjáró 13. rész
0:05  Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
0:20  Híradó
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

PROGRAM

50 ÉVES A LUKIN
Művésszé vált tanítványok 
koncertje
A belépés ingyenes!
Március 11-én, pénteken 18 órakor

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Nébald Krisztina hímző ki-
állítása
Megtekinthető április 1-jéig

KLUBÉLET

DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi K lubövezet,  
Enikő u. 2.
Minden páratlan hét keddjén, 18 óra-
kor

a Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix  
06 23 365 490/105.

GUZSALYAS KÉZIMUNKA 
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

KERTBARÁT KÖR
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden páros pénteken 17 órakor

KÉZMŰVESKLUB
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden harmadik szombaton 10 órá-
tól

SZÖVŐSZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Eni-
kő u. 2.
Minden szerdán 14 órától

VITALITÁSKLUB
Hétfőnként 17 órától

ELŐZETES

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

50 ÉVES A LUKIN
Jubileumi hangverseny
A belépés ingyenes!
Március 18-án, pénteken 17 órakor

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

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

a múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos andrásné  

06 23 363 036.

PROGRAM

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Palotaforradalom Erdély-
ben – a hazatelepülő főne-
messég a restitúció útvesz-
tőiben
Dr. Margittai Gábor író, 
szerkesztő előadása
Március 22-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők

A Kárpát-medence tudo-
mányos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti ki-
állítás

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR

Alkotó kolléga sorozat
Márai Veronika gobelinek-
ből összeállított kiállítása
Megtekinthető március 16-ig

Alkotó olvasó sorozat
Katonáné Oancea Erika dí-
szített tojás kiállítása
Megtekinthető március 18-tól 30-ig

Húsvéti könyvválogatás
Március 18-tól 29-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR

Foglalkozások
A víz világnapja
Húsvétváró
Márciusban folyamatosan

Prózamondó verseny
Alsó, majd felső tagozato-
soknak
Március 16-án, szerdán 13 és 15 órától

Fonalmese
Interaktív bábelőadás
Előadó: Hadzsikosztova 
Gabriella (Malko Teatro)
Március 17-én, csütörtökön 10 és 13 
órakor

Húsvétváró mesék
Meseszombat Némedi Varga 
Tímeával
Március 19-én, szombaton 10.30 óra-
kor

ZENEI KÖNYVTÁR

Tavaszváró
Zenés foglalkozás óvodá-
soknak és kisiskolásoknak
Márciusban folyamatosan

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a 
Szovjetunióba kényszer-
munkára elhurcolt honfitár-
saink emlékére
Valamennyi kiállítás meg-
tekintésére jogosító teljes 
árú jegy 1000 Ft, a kedvez-
ményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként.

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

KÖNYVTÁRI 
RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

Így
Vörös András festőművész 
kiállítása
Megtekinthető március 19-ig

Megjelenés ajánlott (SŐT KÖTELEZŐ),
hogy kicsit kiengedd a

„fáradt gőzt”és véglegesen elűzd
aTÉL okozta fáradtságot!

Zenét amár jól ismert és közkedvelt
DJ NÉMETH LÁSZLÓ fogja szolgáltatni.

Hajnalig tartó táncos est, igényes
környezetben, laza eleganciával.

A belépőjegyek előzetesen a helyszínen vásárolhatók
meg! A belépőjegy ára 1000 Ft,mely tartalmaz érkezéskor
választhatóan egy pohár pezsgőt vagy pezsgőkoktélt.

Vacsorázási lehetőség szűkített étlapról.

További részletek:www.festal.huvagy
www.facebook.com/Festal-Étterem-és-Hennessy-Club

Cím:Érd,Dávidu.4,Telefon: (23)366603
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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 ked-
ves érdi ügyfelünk kap egy 
tájékoztatót, amely konk-
rét időpontot tartalmaz 
arra vonatkozóan, hogy 
mikor és hol veheti át a két 
szelektív gyűjtőedényt. Ez 
a tájékoztató nem egyszer-
re kerül mindenkinek ki-
küldésre, hanem folyama-
tosan, a tervezett átadást 
megelőző héten. Az átadás 
ütemezését a gyűjtési idő-
pontok alapján kialakított 
városi körzetek szerint ter-
veztük meg, hogy ne egy-
szerre, egy időben történ-
jen meg az átadás-átvétel, 
elkerülendő az esetleges 
torlódásokat. 
Felhívjuk minden érintett 
figyelmét, hogy a törvényi 
előírások kötelezik cégün-
ket a szelektív hulladék-
gyűjtés lehetőségének 
biztosítására és a lakosokat 
az otthoni szelektív hulla-
dékkezelésre, -gyűjtésre. 
Ennek megkönnyítése ér-
dekében az Érd és Térsége 
Szilárd Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 
pályázatot nyújtott be sze-
lektív hulladékgyűjtő tar-
tályok (köznyelven kukák) 
beszerzésére. Ezeknek a 
kiosztása történik folyama-
tosan.
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 
tudók (idős, egyedülálló 
stb.) számára a későbbi-
ekben, az általuk kezde-
ményezett megkeresés 
alapján, az ÉTH igyekszik 
segítségükre lenni a kukák 
átvételében. 
Ezúton tájékoztatjuk az 
érdeklődőket, hogy korlá-
tozott számban már lehe-
tőség van kerti komposz-
táló edény igénylésére. 
Az edényeket jelentkezési 
sorrend alapján bocsátjuk 
a jelentkezők rendelkezé-
sére, a növényi vegetáció 
beindulását követő idő-
pontban. 
Az ÉTH ügyfélszolgálata a 
fenti témákban is, telefo-
non (06 23 522 600), e-mail-
ben (ugyfelszolgalat@eth-
erd.hu), levélben (2030 Érd, 
Sas u. 2) vagy személyesen 
(ugyancsak Érd, Sas u. 2.) 
folyamatosan az Önök ren-
delkezésére áll.
TEGYÜNK KÖZÖSEN VÁ-
RoSUNK TISZTÁNTaR-
TÁSÁÉRT ÉS KÖRNYEZE-
TÜNK MEGÓVÁSÁÉRT.

AZ ÉTH Sajtószolgálata

KÖZLEMÉNY
a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés rendszerének 
változásáról

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.

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.

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

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

a közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
a vezetői megbízás időtar-
tama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 2016. május 
2-től 2021. május 1-jéig szól.
a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 9.
a beosztáshoz tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
A fenntartó önkormányzat 
kulturális stratégiájának, köz-
művelődési koncepciójának 
végrehajtása, fejlesztési javas-
latok kidolgozása;
Annak biztosítása, hogy a 
közművelődési intézmény 
az alábbi feladatokat magas 
színvonalon ellássa: a város 
közművelődési igényeinek 
felmérése, művészeti értékei-
nek feltárása, megismertetése, 
a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása, külö-
nös tekintettel a nemzetiségi 
kulturális hagyományokra;
Együttműködés a fenntartó il-
letékes szervezeti egységeivel;
Együttműködés a város intéz-
ményeivel, a kulturális tevé-
kenységet végző civil szerve-
zetekkel, egyházakkal;
Az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása;
Öntevékeny, önképző tanfo-
lyamok, képzési lehetőségek 
megszervezése;
A szabadidő értékes, tartal-
mas, színvonalas eltöltéséhez 
minőségi színtér biztosítása;
A pályázatban kidolgozott ve-
zetői program és a fenntartó 
által jóváhagyott közművelő-
dési program alapján történő 
feladatellátás;
Az intézmény rendeltetéssze-
rű és gazdaságos működésé-
nek biztosítása;
A munkáltatói jogok gyakorlá-
sa az intézményben.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet, vala-
mint az Érd MJV fenntartásá-
ban működő Közművelődési 
és Közgyűjteményi Intézmé-
nyekben dolgozó közalkalma-
zottak juttatásainak szabálya-
iról szóló 8/2008. (II.22.) Önki 

rendelet rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőfokú közműve-
lődési végzettség és szakkép-
zettség, vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és fel-
sőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsga;
• Felsőfokú közművelődési 
végzettségnek és szakkép-
zettségnek, vagy a felsőfokú 
szakirányú munkaköri szak-
vizsgájának megfelelő feladat-
körben eltöltött legalább öt 
éves szakmai gyakorlat;
• Kiemelkedő közművelődési 
tevékenység;
• Büntetlen előélet, illetve an-
nak ténye, hogy a pályázó nem 
áll közművelődési intézmény-
ben végezhető tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozta-
tástól eltiltás hatálya alatt;
• A beosztás ellátásához szük-
séges magyar nyelvtudás;
• Magasabb vezető beosztás 
ellátására megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejű-
leg közalkalmazotti munka-
körbe kinevezhető.
a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• Szakirányú egyetemi vég-
zettség
• Intézményvezetői tapasztalat
• Angol vagy német nyelvből 
társalgási szintű nyelvtudás
a pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
• A végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata;
• A jogszabályban meghatáro-
zottak szerinti legalább öt év 
szakmai gyakorlatot igazoló 
okiratok egyszerű másolata;
• Szakmai önéletrajz;
• A kulturális szakemberek 
szervezett képzési rendsze-
réről, követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról szóló 
rendelet szerint akkreditált, 
államháztartási és vezetési is-
mereteket nyújtó tanfolyam 
elvégezését tanúsító okirat 
egyszerű másolata, vagy az 
annak elvégzésére irányuló 
szándéknyilatkozat, illetve 
jogszabályi mentesülés esetén 
a mentsülés alapjául szolgáló 
okiratok egyszerű másolata;
• Szakmai helyzetelemzésre 
épülő vezetési program a fej-
lesztési elképzelésekkel;
• Három hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, vagy 

az annak megkéréséről szóló 
postai feladóvevény másolata;
• Arról szóló nyilatkozat, hogy 
a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzá-
járul;
• Nyilatkozat vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség válla-
lásáról.
a beosztás betölthetőségé-
nek időpontja: a beosztás 
legkorábban 2016. május 2. 
napjától tölthető be.
a pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. április 7. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Kétszeriné Perlaki Csilla nyújt, 
a 23/522-349-os telefonszá-
mon.
a pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak 
a Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/934/2/2016, valamint 
a beosztás megnevezését: 
Közművelődési szakember.
• Elektronikus úton Körmöczi 
Józsefné részére a jkormoczi@
erd.hu e-mail címen keresztül.
a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: pályázót a 
határidő lejártát követő 21 
napon belül kinevezési, meg-
bízási jogkör gyakorlója által 
létrehozott legalább három-
tagú, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakérte-
lemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg. A szakértői 
bizottsági meghallgatást és 
véleményezést követően Érd 
MJV Önk. Köznev. és Műv. Biz. 
személyesen is meghallgatja a 
pályázót. A szakértői bizottság 
írásba foglalt véleményét mér-
legelve, a Köznev. és Műv. Biz. 
javaslatára a végleges döntést 
Érd MJV KGY hozza meg.
a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. április 28.
a pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
www.erd.hu, Érdi Újság
a munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges informá-
ció: a pályázatot mellékletek-
kel együtt, három nyomtatott 
példányban és elektronikusan 
kérjük benyújtani. A végleges 
döntést Érd MJV Közgyűlése 
hozza meg a benyújtási határ-
időt követő 30 napon belül.

a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő
a munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
a munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: az ellátottak 
testi-lelki jólétének biztosítása. Az 
egészségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok koordinálásával részt 
vesz a preventív, egészségmeg-
őrzési, egészségfejlesztési folya-
matokban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. Segíti 
a gyógyító-megelőző tevékenysé-
gek hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskolai/gimnáziumi iskolai 
végzettség és általános ápoló és 
asszisztens, diplomás ápoló, szak-
ápoló, gyakorló ápoló szakképzett-
ségek egyike

• idősellátás területén szerzett 1–3 
év tapasztalat
• magyar állampolgárság, tiszta 
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőké-
pesség, 33/1998. NM rendelet 2. sz. 
melléklete szerinti érvényes Egész-
ségügyi Nyilatkozat
a pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,
• iskolai végzettséget és szakkép-
zettséget igazoló bizonyítványmá-
solat,
• erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat, hogy pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul
a munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
a pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. március 23. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Denkovics Ildikó nyújt, a 
23/520-362 telefonszámon.

a pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szo-
ciális Gondozó Központ Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
1/413/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: Ápoló.
vagy
• Elektronikus úton Denkovics Ildi-
kó részére a munkaugy@szocgond.
hu e-mail címen keresztül.
• vagy
Személyesen: 2030 Érd, Budai út 
14.
a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: A munkakör betöltése ki-
zárólag a megjelölt végzettséggel 
lehetséges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban 
fogadni, amelyek hiánytalanul ke-
rültek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
a pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. március 25.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Időseket Ellátó Központ

Ápoló munkakör betöltésére.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgató

(magasabb vezető) beosztás ellátására
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Bölcsődék nyári ZÁRVA tartása
Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsá-
ga – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű-
lése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 
1.6 pontjában foglalt hatáskörében eljárva – az Önkor-
mányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva 
tartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pöttöm Sziget Bölcsőde (Érd, Aradi u. 7/a) 
2016. augusztus 1-jétől augusztus 14-ig,

Apró Falva Bölcsőde (Érd, Edit u. 2.) 
2016. július 18-tól július 31-ig

ZÁRVA TART.

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár 2005-ben megje-
lent Ki-kicsoda Érden? 
című kiadványának adat-
bázisát 2015. évben aktua-
lizáltuk. Az összegyűjtött 
és frissített adatok honla-
punkon olvashatók, de az 
adatfeldolgozás még nem 
teljes, a beérkező adatokat 
folyamatosan feldolgozva 
jelentetjük meg.

Kérjük, hogy akinek 
észrevétele van az adat-
lapjával kapcsolatban, je-
lezze nekünk!

Várjuk azok jelentkezé-
sét is, akik megkeresé-
sünkre eddig még nem je-
leztek vissza!

Bővebb információt a 23 
365 470 telefonszámon, 
vagy a www.csukalib.hu 
honlapon talál.

Kikicsoda Érden?
F E L H Í V Á S

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.

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.

Érd Megyei Jogú Város 
Jegyzője felhívja a lakos-
ság figyelmét az avarége-
téssel kapcsolatos szabá-
lyok fokozott betartására.
Érd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az in-
gatlanok és közterületek tisz-
tántartásáról és a szervezett 
hulladékkezelési közszolgál-
tatás kötelező igénybevételé-
ről szóló 23/2005. (VII. 01.) 
számú önkormányzati rende-
lete alapján:
• Avart és kerti hulladékot 
csak jól kialakított tűzrakó he-
lyen és telken szabad égetni 
úgy, hogy az az emberi egész-
séget és a környezetet ne ká-
rosítsa, és az égetés hősugár-
zása kárt ne okozzon.
• Az égetendő kerti hulladék 
nem tartalmazhat más kom-
munális, állati eredetű, illetve 
ipari eredetű hulladékot (pl. 
PVC, veszélyes hulladék).
• A szabadban tüzet gyújtani, 
tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a kör-
nyezetére tűz- vagy robba-
násveszélyt ne jelentsen. A 
szabadban a tüzet és üzemel-
tetett tüzelőberendezést őri-

zetlenül hagyni nem szabad, 
s veszély esetén, vagy ha arra 
szükség nincs, a tüzet azon-
nal el kell oltani.
• A tüzelés, a tüzelőberende-
zés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszere-
léseket kell készenlétbe he-
lyezni, amelyekkel a tűz terje-
dése megakadályozható, ille-
tőleg a tűz eloltható.
• A kert tisztán tartása céljá-
ból az avar, kerti hulladék a 
tűzvédelmi előírások betartá-
sával elégethető.
• Az avar és kerti hulladék 
égetése a város egész terüle-
tén minden év február 15. és 
április 30., valamint októ-
ber 15. és november 30. kö-
zött engedélyezett.

• Tilos vasárnap és ünnepna-
pokon, illetve az azt megelő-
ző napon délután 16 óra után, 
illetve, ha az illetékes minisz-
ter fenti időszakban tűzgyúj-
tási tilalmat rendel el.
• Tilos az avar és kerti hulladék 
égetése az orvosi rendelők, 
hitéleti középületek, az isko-
lák és óvodák, szociális intéz-
mények 100 m-es körzetében 

munkanapokon 18.00 óra 
előtt, valamint hitéleti köz-
épületek esetében a szertar-
tások ideje alatt is.
• Érd Felső-Parkváros M7 au-
tópályán túli területein tilos 
az avar és kerti hulladék ége-
tése. Az avar és kerti hulladék 
égetésére csak vírusos, bak-
tériumos, gombás vagy 
egyéb fertőzéskor kerülhet 
sor.
A fenti jogszabályok megsér-
tése esetén a közösségi 
együttélés alapvető szabá-
lyairól, valamint ezek meg-
szegésének jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) 
önkormányzati rendelet 
alapján 50.000,- Ft-ig terje-
dő helyszíni bírság, illetve 
természetes személy ese-
tén 200.000,- Ft-ig, jogi 
személy esetén 1.000.000,- 
Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy az 
avarégetéssel kapcsolatos 
előírásokat – mindannyiunk 
egészségének megóvása ér-
dekében – önként teljesítsék.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

F E L H Í V Á S
az avarégetés szabályainak betartására

Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett, „a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan, 3 alprogram keretében.

ELHALLGATOTT TÖRTÉNELEM (GUL-15-A)
a pályázat célja: Az Emlékév témájában eddig 
elvégzett kutatások, illetve új kutatások ered-
ményeinek megismertetése a tudományos 
közélettel, valamint a társadalom szélesebb 
rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nem-
zetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, 
valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak ösz-
szegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok hely-
színeire, emlékhelyekre szervezett emlékutak 
támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
a pályázók köre: Többek között alapítványok, 
egyesületek, tudományos, kulturális, muzeális 
és közgyűjteményi tevékenységet folytató in-
tézmények, köznevelési intézmények, egyéb 
fenntartású intézmények, természetes szemé-
lyek.
a támogatás formája: vissza nem térítendő.
a támogatás mértéke: max. 100%
a támogatás összege: min. 100.000 Ft, max. 
5.000.000 Ft
Benyújtási határidők (szakaszos):
2016. február 22.
2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
gov.hu

KOR-DOKUMENTUMOK (GUL-15-B)
a pályázat célja: A Szovjetunióba hurcoltak 
sorsának minél szélesebb körű megismerteté-
se, nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi 
kiállítások, és kapcsolódó kiadványok, regioná-
lis és helytörténeti kutatások anyaga megjelen-
tetésének támogatása révén.
a pályázók köre: Többek között alapítványok, 

egyesületek, tudományos, kulturális, muzeális 
és közgyűjteményi tevékenységet folytató in-
tézmények, köznevelési intézmények, egyéb 
fenntartású intézmények, természetes szemé-
lyek.
a támogatás formája: vissza nem térítendő
a támogatás mértéke: max. 100% 
a támogatás összege: min. 100.000 Ft, max. 
5.000.000 Ft
Benyújtási határidők (szakaszos):
2016. február 22.
2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
gov.hu

A MI TÖRTÉNETÜNK (GUL-15-C)
a pályázat célja: A Szovjetunióba hurcolt po-
litikai foglyok és kényszermunkások személyes 
történetének felkutatása és különböző formá-
ban (vers, próza, film, kiadvány, színházi forga-
tókönyv, drámajáték forgatókönyve) történő 
megjelenítése, az egyéni sorsok tágabb közvé-
leménnyel való megismertetése, valamint a pá-
lyázati kiírásban meghatározott téma oktatását 
segítő anyagok előállítása.
a pályázók köre: természetes személyek
a támogatás formája: vissza nem térítendő
a támogatás mértéke: max. 100%
a támogatás összege: min. 100.000 Ft, max. 
2.500.000 Ft
Benyújtási határidők (szakaszos):
2016. február 22.
2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
gov.hu

„Iskolakóstolgató”
az Érdligeti Általános Iskolában

2030 Érd, Diósdi u. 95–99.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várunk minden iskolába 

készülő nagycsoportos óvodás kisgyermeket 
és szüleit, iskola-előkészítő foglalkozásunkra:

2016. március 17-én 1630–1730-ig

TÉMA: AZ ÉRZÉKELÉS, KÖRNYEZET
Vargáné Balogh Erika, igazgató

Meghívó
Miből lesz a cserebogár? 

rendezvénysorozatunkra
A 6 alkalomból álló rendezvénysorozat ötödik állomása

2016. március 18-án, 10–11 óráig kerül megrendezésre.

„Beköszönt a tavasz!”
Ez alkalommal az óvodások szintén egy tanítási 

órába tekinthetnek be, amelyet Ilosfai Csilla 
ének-zene szakos kolléganő tart.

Az óra a tavasz beköszöntével kapcsolatos 
dalokkal, játékokkal várja az érdeklődőket. 

Helyszín a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola ebédlője.

Szeretettel várunk mindenkit! 
Andorkó Viola és Faragó Ilona szervezők 

Info: 06 30 636 8988
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Érdi baseball És softball teamse
tavaszi toborzó

ingyen kipróbálható
fiúk És lányok is jelentkezhetnek

6 Éves kortól!

március 24, 25 és 26. 14:00-17:00
Érd-ófalu, mecset utcai sportpálya
ha jelentkezni szeretnél,

külddel a nevedésa születési
dátumodat sms-en:
06-20-886-1122

www.erdbaseball.hu
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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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Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Ercsi út 32. (A futballpálya mellett.)

Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig
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f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.
Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.
Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

Kiállítás és vetítés az óvoda történetéről. Előadás az óvoda életéről, munkájáról. Szabad belépés a csoportokba a látogatók aktív részvételével.
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1225Budapest,Nagytétényiút67. • 2030Érd,Áfonyautca12. • Tel.: 06-30-970-5085

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.
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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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Több ezer kisbabát látott felcseperedni, több 
ezer édesanyának nyújtott nap mint nap ta-
nácsot Németh Irén, aki negyven esztendeig 
dolgozott az érdi védőnői szolgálatnál. Nyolcva-
nadik születésnapján harminc egykori és jelenle-
gi védőnő köszöntötte.

Mivel február 29-én szület-
tem, nem is nyolcvan-, hanem 
húszéves vagyok – mondta 
mosolyogva az ünnepelt, aki 
ötven évig dolgozott védőnő-
ként, és ebből negyven esz-
tendőt töltött Érden.

– Mikor elkezdtem a pályát, 
kis falvakban dolgoztam 
Győr-Sopron megyében, ahol 
nem volt gyermekorvos, így 
nemcsak a tanácsadás, ha-
nem a védőoltások beadása is 
az én feladataim közé tarto-
zott. 1967-ben kerültem Érd-
re, ahol akkor már volt gyer-
mekorvos, négyen dolgoz-
tunk mellette, egyikük a nő-
vérem volt. Akkoriban egyet-
len tanácsadó volt Érden, oda 
jöttek az egész településről 
az anyukák és a várandós 
mamák is. Később négy gyer-
mekorvosi rendelő épült, 
megváltoztak a körzetek, a 
tanácsadást pedig már orvo-
sok tartották. Negyven év 
után az érdligeti tanácsadó-
ból mentem nyugdíjba, 2007. 
december 31-én – idézte fel a 
múltat Németh Irén, aki hálás 
a sorsnak, hogy ezt a hivatást 
választhatta.

– Jó látni, hogy egy kisbaba 
szépen fejlődik, és hogy az 
anyuka megfogadja a taná-

csomat. Mindig az anyatejes 
táplálásra helyeztem a hang-
súlyt, hiszen annál jobbat 
nem adhatnak csecsemőjük-
nek az édesanyák. A  régi 
mamák a mai napig megállí-
tanak az utcán, mesélnek az 
unokáikról, és előfordul az is, 
hogy tanácsot kérnek – tette 
hozzá Németh Irén.

Jelenleg huszonhat védőnő 
dolgozik Érden, de a nyolc-
vanesztendős Németh Irént 
nemcsak ők, hanem a nyugdí-
jas kollégák is köszöntötték a 
múlt hétfői meglepetés-
ünnepségen, a vezető védőnő 
lakásán. n ÁdÁM

Beszámoltak a tavalyi tevé-
kenységről, majd az idei év leg-
fontosabb feladatait is kitűz-
ték a szervezet tagjai. Mint ki-
derült, továbbra is a szemét-
mentes városért, városrésze-
kért küzdenek, de új zöldfelü-
letek kialakítása és a meglé-
vők élhetőbbé tétele is szerepel 
rövid távú céljaik között.

A múlt héten megtartotta 
első idei közgyűlését az Érdi 
Környezetvédő Egyesület, 
amelyen az elmúlt év legfonto-
sabb eseményeiről beszámol-
va, a TeSzedd mozgalom ered-
ményeire hívták fel a figyel-
met. Tavaly a Beliczay-szigetet 
szabadították meg a szemét-
től, amikor is az Orange Dra-
gon szurkolói kör is csatlako-
zott hozzájuk, így gyors és 
eredményes munkát végeztek. 
Ezenkívül a környezetvédők 
egész évben gondozták a Diófa 
utcai parkot, óvták és védték 
az ottani zöldfelületeket. A Ma-
gyarok Vásárán a komposztá-
lás népszerűsítéséből vették ki 
a részüket, valamint továbbra 
is figyelemmel kísérik az Alsó-
völgyi úton található mocsári 
ciprusok fejlődését. Ez a kü-
lönleges fasor, amelyet 80 év-
vel ezelőtt telepítettek Érdre, a 
környezetvédők oltalmát élve-
zi, annak ellenére, hogy ma-
gánterületen van. Az egyesü-
let tavaly gondoskodott még a 
József téri cserje- és fasor pót-
lásáról is.

Az idei esztendő legfonto-
sabb feladataira térve a szerve-
zet tagjai elsőként a Fundoklia-
völgy helyreállítását emelték 
ki. Mint kiderült, tavaly rongá-
lások is történtek a területen: 
széthúzták az elhatároló köve-
ket, és azt a lépcsőt is felszed-
ték, amely a völgy végén az ut-
cára való lejutást biztosította, 
így ott most ellehetetlenült 
vagy legalábbis veszélyessé 
vált a közlekedés. Ráadásul 
rendszeresen találnak a kör-
nyéken szemetet, sőt nem egy-
szer a szétdobált injekciós tű-
ket is be kell begyűjteni. A kör-
nyezetvédők egyetértettek ab-
ban, hogy szükséges a terület 
rendbetétele, ám, ha most neki-
látnak a helyreállításnak, az 
olyan lesz, mintha feneketlen 
zsákot próbálnának megtölte-
ni, mert a rongálások továbbra 
is folytatódni fognak. Ezért az 
egyesület javasolni fogja, hogy 
a Fundoklia-völgy is kerüljön 
be az érdi kamerarendszerbe. 
Véleményük szerint ugyanis, 
amíg ez nem történik meg, fe-

lesleges a munkát és a pénzt 
beleölni a terület rendbetételé-
be.

Emellett a környezetvédők a 
parkállományok növelését is 
szeretnék elérni azokon a he-
lyeken, ahol az úttest és a járda 
között széles zöldterületek 
vannak, de nincsenek megfele-
lően hasznosítva. Sok fát sze-
retnének ültetni, esetleg egy-
egy padot is kitenni, így nem-
csak szebbé, de élhetőbbé is 
válhat a környezetünk. A szer-
vezet fontos célja még, hogy az 
ifjúságot is érdekeltté tegye a 
szükséges feladatok ellátásá-
ban. Erre a legkézenfekvőbb 
megoldást a kötelező közösségi 
szolgálat kínálja, mivel a kö-
zépiskolás diákoknak, érettsé-
gi előtt 50 órát ilyen területen 
kell ledolgozniuk. A környezet-
védő egyesületben pedig igen 
hasznos feladatokat láthatná-
nak el ezekben a munkaórák-
ban – tudtuk meg az ülést köve-
tően Domokos Balázstól, az 
Érdi Környezetvédő Egyesület 
szakmai vezetőjétől. n BÁlINT

A múlt hét elejétől új alko-
tók munkái költöztek a kul-
túrház előterében elhelye-
zett üvegvitrinekbe. A mű-
velődési központban ezút-
tal egyedi és különleges 
kézműves használati tár-
gyak és díszek láthatók.

Ezek a munkák nemcsak 
szépségükkel hívják fel ma-
gukra a látogatók figyelmét, 
hanem akár ötleteket is ad-
hatnak ahhoz, hogy kisebb 
díszítéseket alkalmazva ho-
gyan varázsolhatjuk meg-
hitté a húsvéti ünnepeket. A 
kiállított tárgyak egy részét 
a Guzsalyas kézműves klub 
tagjai kötötték, horgolták, 
varrták és hímezték.

A klub tavaly szeptember-
ben alakult azzal a céllal, 
hogy tagjai felkutassanak 

minden feledésbe merült, il-
letve jelenleg is alkalmazott 
kézimunka- és kézműves 
technikát. Mindegyiket az 
alapoknál kezdik, így bárki, 
bármikor bekapcsolódhat és 
elsajátíthatja a fogásokat. 
Foglalkozásaikat csütörtö-
könként, 15 órától, a Lakótele-
pi Klubövezetben tartják 
(Enikő utca 2/b). Szívesen lát-
nak mindenkit, akit érdekel-
nek ezek a technikák, de azo-
kat is várják, akik saját tudá-
sukat osztanák meg mások-
kal. A szakkört Tamaskáné 
Jakab Margit vezeti.

A vitrinekben láthatók má-
sok mellett Nebald Kriszti
na különleges munkái is, aki 
kalocsai és matyó hímzések-
kel díszített, egyedi haszná-
lati tárgyaiból mutat be az 

érdeklődőknek egy csokorra 
valót. Állítja: mindig vonzot-
ták a kreatív dolgok. Tízéve-
sen, anyák napjára készítet-
te el édesanyjának az első, 
saját tervezésű ajándékot. 
Ebben a szomszéd néni volt 
segítségére, aki megtanítot-
ta őt hímezni. Azóta egyik 

kedvenc időtöltésévé vált: hí-
mez és varr, amikor csak te-
heti. Hiszi és vallja, az egye-
di darab maga a stílus.

A Guzsalyas kézműves 
klub kiállítása április 1-jéig 
tekinthető meg a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban. n BE

Dugig megtelt érdeklődő 
szülőkkel az Alsó utcai iskola-
épület könyvtárterme szom-
bat reggel: itt mutatta be Bara
nyi Teréz igazgató a leendő 
elsős tanító néniket és számolt 
be az iskolával, az itt folyó ok-
tató, nevelő munkával kapcso-
latos legfontosabb tudnivalók-
ról.

A március 5-ei nyílt napon a 
szülők betekinthettek a jelen-
legi első, illetve második osz-
tályosok tanóráiba, és feltehet-
ték kérdéseiket az igazgatónő-
nek. Míg a szülők a nyílt órá-
kon voltak, a gyerekeket kéz-
műves foglalkozással várták.

– Örömmel látom, hogy ilyen 
sokan érdeklődnek iskolánk 
iránt. Az Érdi Bolyai János Ál-
talános Iskolába jelenleg 770 

diák jár, 29 tanulócsoportba. 
Arra törekszünk, hogy a kö-
vetkező évben is ugyanennyi 
osztállyal induljunk, de ez még 
képlékeny, majd a beiratkozási 
időszak után dől el – tudtuk 
meg Baranyi Teréztől, aki el-
mondta azt is: a leendő elsősök 
szüleinek március 10-ig kell 
jelezniük, ha szeretnék a ma-
gyar–német tanítási nyelvű 
osztályba íratni gyermeküket. 
Ezekkel az ovisokkal játékos 
formában, csoportos foglalko-
zások keretében ismerkedik 
meg az iskola, és még a beirat-
kozás előtt értesítik a családot 
arról, felveszik-e a leendő el-
sőst a két tannyelvű osztályba.

A nyílt napon voltak szülők, 
akik már eldöntötték, hogy 
megpróbálják a nyelvi osz-

tályt, mások a tanító nénikkel 
kívántak megismerkedni, és 
olyan édesanya is eljött, aki 
még szeretne körülnézni más 
intézményekben is.

– Körbejárjuk az iskolákat, 
hogy melyik szimpatikus, és 
megérdeklődjük, milyen esély-
lyel nyerhetünk felvételt. A 
gyerekek egyéniségéből, igé-
nyéből kiindulva szeretnénk 
dönteni. A nagyobbiknál a 
nyelvtanuláson, a kisebbnél, 
aki egy évvel később megy 
majd iskolába, inkább a moz-
gáson lesz a hangsúly – mond-
ta az egyik édesanya.

Mások fejlesztőpedagógiai 
szempontok szerint választa-
nak osztályt, és vannak, akik 
már tudják, melyik tanító né-
nihez szeretnének kerülni. 

Mint Baranyi Teréz elmondta, 
az erre irányuló kéréseket fi-
gyelembe fogják venni a be-
iratkozáskor.

A nyílt nap nemcsak a leen-
dő elsősöknek és szüleiknek, 
hanem azoknak a negyedike-
seknek és családjuknak is 
szólt, akik szeretnének jövőre 
az emelt szintű matematika, 

angol, vagy a magyar–német 
két tanítási nyelvű osztályba 
járni, és azokat is szeretettel 
látták, akik saját gyermekük 
iskolai szereplésére, órai mun-
kájára voltak kíváncsiak, hi-
szen a nyílt órákat nemcsak az 
első, második és ötödik, ha-
nem minden osztályban meg-
tartották. n Á. K.

Negyvenen munkálkodtak 
március 5-én azon, hogy rend-
be tegyék az Érdi Móra Ferenc 
Általános Iskola udvarát és 
épületeit. A sajátos nevelési 
igényű gyerekek iskolájában 
nagy volt a sürgés-forgás ezen 
a szombaton: az összefogás 
napján kertet tisztogattak, 
metszettek, takarítottak, fes-
tettek.

– Hatalmas területen, több 
telephelyen helyezkednek el az 
iskolaépületeink. Így, hogy 
egyszerre több ember dolgozik 
rajta, az összes udvar meg tud 
szépülni egyetlen nap alatt, 
míg a hétköznapokon ilyen 
nagy munkára nincs lehetőség 

– mondta lapunknak Sátori 
Boglárka igazgató, hozzátéve: 
novemberben az iskolához ke-
rült egy Bagoly utcai épület, 
amit ahhoz, hogy használatba 
tudják venni, rendbe kell hozni.

– A kertrendezés mellett ön-
kénteseink kifestették a szo-
bákat, de a szennyvízelveze-
tést, illetve a bebútorozást még 
meg kell oldani. Ha mindennel 
elkészülünk, mozgásfejlesztő 
foglalkozásokat, testnevelés-
órákat tartunk majd az épület-
ben, ide kerül át a könyvtá-
runk, és egy osztályt is elhe-
lyezünk majd a Bagoly utcá-
ban – ismertette terveiket Sá-
tori Boglárka.

Az összefogás napjára a ta-
nárok, szülők mellett eljött az 
ÉRD kézilabdacsapat Orange 
Dragons Szurkolói Clubjának 
tíz önkéntese is, akik nemrég 
huszonkétezer forinttal, egy 
CD-lejátszós magnóval és egy 
hatalmas tortával is meglep-
ték az intézményt.

– Mi a Bagoly utcai épület-
ben, illetve a kertjében dol-
goztunk: festettünk, sövényt, 
bokrot nyírtunk, avart szed-
tünk. Ha szükség van még a 
munkánkra, mindenképpen 
eljövünk, és szeretnénk 
sporteszközökkel is segíteni 
az iskolát. Ígéretünkhöz hí-
ven elvisszük a diákokat az 

ÉRD–Fehérvár mérkőzésre 
is – mondta lapunknak Sebők 
Ferenc, a szurkolói klub tag-
ja. 

Volt olyan szurkoló, aki a 
gyermekét is elhozta: a har-
madikos Szabolcs a festés-
ben segédkezett a Drago-
noknak.

– Leveleket és ágakat gyűj-
töttem, festettem és voltam a 
nagy iskolában is. Legjobban a 
festés tetszett, azt most csinál-
tam először – mondta a kisfiú, 
hozzátéve: bár ő nem ide jár, 
tudja, hogy munkájával más 
iskolásoknak segített.

 n ÁdÁM KaTalIN

Nyolcvanéves védőnőt 
köszöntöttek

Németh Irén nem is nyolcvan-, 
hanem csak húszéves

Kirándulás a Fundoklia-völgyben. A terület természeti szépségeit 
mindenkinek óvnia kellene

Ülésezett az Érdi Környezetvédő Egyesület

Térfigyelést szeretnének 
a Fundoklia-völgybe

Feledésbe merült kézműves technikák a Szepesben

A kiállított tárgyak ötleteket is adhatnak, mivel díszítsük a hús-
véti asztalt

Az első órában Baranyi Teréz igazgatónő tájékoztatta a szülőket

Összefogás napja ecsettel és ásóval

Nyílt nap a Bolyai iskolában

A harmadikos Szabolcs a festésben segédkezett a Dragonoknak

Autódiagnos
ztika

Hibakódolva
sás

Gyors segíts
ég

Helyszíni jav
ítás

Bármilyen márka

AUTÓKOZMETIKA
MOBIL AUTÓMOSÁS

AUTÓSEGÉLY
2030 Érd, Budai út 20.

behajtás a Béke tér felől

KÁRPITTISZTÍTÁS

AUTÓKOZMETIKA
+36/70-384-4114
GUMISZERELÉS
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tika

100%
környezetbará

t

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak szeptember 1-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!

33
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„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”
10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érttrték arány –

ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas rakttktárkészlet

További akciónk: facebook.com/Concordia-Therm Kft.

Homlokzati kőzetgyapot
Hőszigetelő rendszer

1,5 mm-es szilikon vakolattal

5 cm 2900 Ft/m2

6 cm 3175 Ft/m2

7 cm 3450 Ft/m2

8 cm 3725 Ft/m2

10 cm 3925 Ft/m2

12 cm 4728 Ft/m2

4 cm 5260 Ft/m2

6 cm 5792 Ft/m2

8 cm 6325 Ft/m2

20 cm 6859 Ft/m2

5 cm 1874 Ft/m2

6 cm 2059 Ft/m2

7 cm 2244 Ft/m2

8 cm 2429 Ft/m2

10 cm 2799 Ft/m2

12 cm 3179 Ft/m2

14 cm 3549 Ft/m2

6 cm 3919 Ft/m2

8 cm 4289 Ft/m2

0 cm 4659 Ft/m2

grafitos Homlokzati
Hőszigetelő rendszer

1,5 mm vakolattal

kzati Hőszigetelő rendszer
1,5 mm vakolattal

5 cm 1724 Ft/m2

6 cm 1879 Ft/m2

7 cm 2034 Ft/m2

8 cm 2189 Ft/m2

10 cm 2439 Ft/m2

12 cm 2747 Ft/m2

14 cm 3035 Ft/m2

16 cm 3333 Ft/m2

18 cm 3631 Ft/m2

20 cm 3929 Ft/m2

λD=0,037 W/mk

λD=0,039 W/mk!

λD=0,031 W/mk

AKCIÓ!! MASSZŐRKÉPZÉSEK
indulnak április elejétől
Érden, Bp.-en (XI.ker)

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas
itthon és az uniós országokban is.

ÁRAK:
Svéd frissítő test masszázs: 35.000 Ft

Talp reflexológia: 38.000 Ft
Nyirok masszázs: 38.000 Ft

Mind háromra részlet fizetés és kedvezmény.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ. 30/30-21-487
(nyilv.szám: 00777-2012)

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

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

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés

33
27

59

560Ft
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Szerdán játszották az 
NB III Nyugati csoport-
jának 19. fordulójából 
elmaradt, Balatonfüredi 
FC elleni mérkőzést az 
Érdi VSE labdarúgói, 
míg szombaton a felju-
tásra pályázó Moson-
magyaróvári TE 1904 
otthonába látogattak 
Limperger Zsolték.

Érdi VSE– 
Balatonfüredi FC

A várakozásoknak megfe-
lelően hazai rohamokkal kez-
dődött a találkozó, de a ven-
dégek zárt védekezéssel si-
keresen átvészelték ezt a 
kritikus időszakot. Ezt köve-
tően kiegyenlítetté vált a 
küzdelem, de kisebb gólszer-
zési lehetőségek a hazai csa-
pat előtt adódtak. A vendégek 
első helyzetüket a félidő kö-

zepén, szöglet után alakítot-
ták ki, az érdi védelem azon-
ban hárítani tudott. Sok hibá-
val játszott az érdi csapat, 
főleg a középpályán, így a 
Balaton-partiak a könnyen 
megszerzett labdával egyre 
többször jutottak el a hazai 
kapuig, de egy lesgólnál több-
re nem futotta erejükből.

A legígéretesebb érdi lehe-
tőség Kelemen előtt adódott, 
de a füredi kapus bravúrral 
hárított. Már mindenki a fél-
idő végét jelző sípszót várta, 
mikor Ország labdájával 
Palásthy lépett ki a védők 
közül és megszerezte a veze-
tést az Érdi VSE-nek.

Meglepetésre a vendégcsa-
pat kezdte jobban a második 
félidőt. Alig telt el néhány 
perc, mikor egy „ajtó-ablak” 
helyzetben a füredi csatár 
kapu mellé fejelt. Ez sem volt 
elég ébresztőnek a hazai játé-
kosok részére, így nem volt 
meglepő, hogy néhány perc-
cel később Switzer a védők 
kísérete mellett, a hazai ka-
pust is becsapva a rövid sa-
rok helyett a hosszút lőtte ki.

Még fel sem ocsúdott a ha-
zai csapat a vendégek egyen-
lítő góljától, mikor a fürediek 
már az előnynek örülhettek. 
Rápó, kihasználva Csiszár 
hibáját, lőtt a hazai kapuba. A 
hidegzuhanyként érkezett ta-
lálat néhány percre megfogta 
az érdi csapatot, de ezen ha-
mar túlléptek és elkezdtek 
úgy játszani, ahogy az a mér-
kőzés elejétől elvárható lett 
volna. Ennek köszönhetően 
az egyenlítő találat is hamar 
érkezett. Gyurácz beadását 
a középen érkező Csizmadia 
jutatta a hálóba.

Több mint tíz perc volt hát-
ra a mérkőzésből, hogy a ha-
zai csapat végleg a maga javá-
ra döntse el a három pont sor-
sát. Erre meg is volt a lehető-
sége, hisz az utolsó percekben 
egymást követték az érdi ro-
hamok és a gólhelyzetek, de 
az „i”-re nem sikerült feltenni 
a pontot, így meglepetésre a 
2–2-es döntetlennel a füredi-
eknek sikerült pontot rabolni.

Mosonmagyaróvári TE 
1904–Érdi VSE

Nem várt könnyű feladat a 
bajnoki rajtot két döntetlen-
nel kezdő érdi csapatra a té-
len több, az NB I-ben is meg-
forduló játékossal erősítő, és 
a feljutásra is esélyes hazai 
csapat vendégeként. Alig telt 
el néhány perc, a vezetést is 
sikerült megszereznie a 
mosoniaknak. Egy középre 
emelést követően Magasföl
di emelt a kimozduló Kertész 
felett a hálóba.

A gyors bekapott gól nem 
törte meg az érdi csapatot, 
fokozatosan feljavult a játéka 
és kiegyenlítetté tette a küz-
delmet. Nem kis meglepetés-
re akár az egyenlítést is meg-
szerezhette volna az érdi 
csapat, de Ország beadását 
Palásthy kapásból a kapu 
mellé lőtte. Az egyre jobban 
felbátorodó érdiek erőfeszíté-
se végül sikerrel járt: egy 
szép támadást követően 
Gyurácz és Kelemen hozta 
zavarba a hazai védelmet és 
a remek cselsorozatot bemu-
tató Kelement szabálytalanul 
állítottak meg a hazai védők, 
a megítélt büntetőt Palásthy 
biztosan értékesítette. Az ér-
diek kis híján a vezetést is 

megszerezték: Gyurácz be-
adásába egy hazai védő rosz-
szul nyúlt bele, de a kapus 
óriási bravúrral visszaért és 
szögletre hárított. Továbbra 
sem csökkent a csapatok har-
ci kedve, helyzet mindkét ol-
dalon adódott. A hazaiak 
újabb vezető gólját Hegedűs 
akadályozta meg, amikor is 
szöglet után a gólvonalról 
rúgta ki a labdát.

A második félidő ott folyta-
tódott, ahol az első abbama-
radt, és ezúttal hazai gólt 
eredményezett. Szögletet kö-
vetően Palásthy visszahúzta 
a hazai támadót. A megítélt 
büntetőt Magasföldi értékesí-
tette.

Az újabb gólszerzési lehe-
tőség az érdi csapat előtt adó-
dott. Skita tört kapura, de a 
kapujából kifutó hazai kapus 
a tizenhatos vonal előtt „el-
ütötte.” A játékvezető min-
denki meglepetésére csak 
sárgalapot mutatott fel a ha-
zai hálóőrnek. Az idő múlásá-
val egyre inkább fölénybe 
került a Mosonmagyaróvár, 
míg a vendégek játékán kiüt-
között a hétközi mérkőzés 
fáradalma.

A vezetőedző által végrehaj-
tott cserék sem tudták átlendí-

teni a csapatot ezen az idősza-
kon, így nem okozott meglepe-
tést, hogy az egyre inkább fá-
radó vendégek ellen egy gyors 
kontrát követően Jaszarevics 
révén bebiztosították 3–1-es a 
győzelmüket a hazaiak.

A 22. fordulóban, március 
12-én, szombaton 14.30-kor a 
III. Ker. TVE ellen lép pályára 
az Érdi VSE az Ercsi úti 
Sportpályán.

n HaRMaT JENŐ

Ha az ÉRD a vendég, akkor 
ritka a nyugodt pillanat a Duna-
újvárosi Kohász KA otthonában. 
Az előző évek bronzmeccsei 
után most sem volt másként, 
Szabó Edina együttese azon-
ban ezúttal pont nélkül maradt.

Aligha lehet feledni a múlt 
hétvégi, Issy Paris elleni KEK-
búcsút, ez nyilván az ÉRD játé-
kosainak fejében is ott motosz-
kált a meccs elején, amikor a 8. 
percben 5–0 állt a dunaújvárosi 
sportcsarnok eredményjelző-
jén. Aztán beindult az érdi gépe-
zet, Fekete Bozsana, Mireya 
González és Kisfaludy Anett 

góljaival zárkóztak az érdi-
ek, sőt a 23. percben már 
8–8-ra jöttek fel Szabó 
Edináék.

Mireya González elemé-
ben volt, a spanyol jobbátlö-
vő három góljának (is) kö-
szönhetően a kezdeti ötgó-
los hátrányból a szünetre 
kétgólos, 11–9-es előnyt ko-
vácsolt az ÉRD. Mi több, a 
fordulás után Mariama 
Signaté vette át a staféta-
botot Gonzáleztől, az ÉRD 
pedig 13–10-re lépett el, mégsem 
örülhetett, mert a korábbi érdi, 
Triscsuk Krisztina rendre 

megtalálta a kicsiny rést a fal-
ban, így két perc alatt újra dön-
tetlen volt az állás. A félidő dere-
kán a másik korábbi érdi, Ko
vács Anna két hétméterest érté-
kesítve újra előnyhöz juttatta az 
újvárosiakat.

A hajrában sem változott so-
kat az eredmény, az érdiek foly-
ton-folyvást egyenlítettek, nagy, 
győzelmet jelentő előnyt nem 
tudtak kialakítani. Az utolsó 
vendégtámadásnál, 20–20-nál 
akár a győzelemért, de mini-
mum a döntetlenért támadott az 
ÉRD, ám ez nem sikerült, így 
még egy hazai támadásra jutott 
idő. Előbb Mariama Signatét, 
majd Barján Biankát is kiállí-

tották, az újvárosiak pedig 
hat a négy ellen dönthették 
el a meccset, amit meg is 
tettek, Bulath Anita két 
másodperccel a mérkőzés 
vége előtt 12 méterről vette 
be Janurik Kinga kapuját, 
ezzel a Dunaújváros 21–20-
ra győzött.

Az ÉRD legközelebb 
március 23-án, az ÉRD Aré-
nában lép pályára a bajno-
ki címvédő FTC-Rail Cargo 
Hungaria ellen, majd há-

rom nappal később, 26-án a Fe-
hérvár KC-t is fogadja.

n doMoNKoS BÁlINT

A Suli Kézilabda Utánpótlás Program keretein 
belül az idei tanévben is megrendezésre került a 
SKUP „véndiák” torna. Idén a „véndiákok” három 
fordulóban mérhették össze tudásukat, melyből 
a második felvonásra múlt pénteken került sor.

A tavaly első alkalommal 
megrendezett SKUP „véndi-
ák” torna után idén is azok 
mérkőztek meg múlt szerdán 
az ÉRD Arénában, akik a 
SKUP-ban eltöltött két év 
alatt beleszerettek a kézilab-
dába, és folytatták a sporttal 
való ismerkedést. A tavalyi 
tornán több mint száz gye-
rek vett részt, míg az idén 
már 250 ifjú kézilabdás mér-
te össze erejét két pályán.

A 4–5–6. osztályos gyere-
kek számára megrendezett 
háromfordulós bajnokság 
második fordulóját pénte-
ken rendezték meg, a har-
madik, utolsó fordulóra áp-
rilis 7-én kerül sor.

A SKUP programban sze-
replő iskolák közül ezúttal 8 
képviseltette magát az esemé-
nyen. Az első fordulóban leját-
szott „alapszakasz”’ után, az 
ott elért eredmények alapján 
13 fiú- és 11 lánycsapat, hu-
szonöt mérkőzésen lépett pá-
lyára a középdöntő, illetve az 

alsóház küzdelmeiben az 
ÉRD Arénában kialakított két 
pályán. Látványos, gólokban 
és szép összjátékokban nem 
volt hiány, a gyerekek nagyon 
élvezték, hogy idén is megmu-
tathatták, mennyit fejlődtek 
ebben az évben.

Az április 7-ei záró fordu-
lóban már az érmekért fo-
lyik majd a verseny. Ebben a 
korosztályban már a nagy-
pályás kézilabdához közelít-
ve több szabályt alkalmaz-
nak, illetve már teljes létszá-
mú csapat van fent a pályán.

Érdekesség, hogy a 20 per-
ces mérkőzéseken az ÉRD 
NB I-es junior csapat játéko-
sai voltak a játékvezetők. A 
junioroknak saját tapaszta-
lataikon kívül nagy segítsé-
get jelentett a „Rózsaszín 
síp” akcióban tanultak, így 
profi segítségei lehettek a 
SKUP „véndiák” tornának, 
amely segítette őket a játék-
vezetői vizsgára való felké-
szülésben.

ÉRdI VSE–BalaToNFÜ-
REdI FC 2–2 (1–0)
Érdi VSE: Kertész – Ország, 
Csiszár, Hegedűs, Pintér N. 
– Pallagi, Csizmadia, Honti 
(Korozmán) – Skita 
(Gyurácz), Palásthy, Kele-
men.
Edző: Limperger Zsolt
Balatonfüredi FC: Hársfalvi 
– Habi, Baldauf, Böröczky, 
Bánhidi – Rápó, Tóth G., 
Emperger, Somodi (Wág-
ner R.) – Petruska, Switzer.
Edző: Lantai Balázs

MoSoNMaGYaRÓVÁRI 
TE 1904–ÉRdI VSE 3–1 
(1–1)
Mosonmagyaróvári TE 
1904: Tarczy – Nagy Ádám, 
Baranyai, Zsirai (Jaszarevic, 
a szünetben), Galambos – 
Schmatovich, Hanzl, 
Bohner (Régely 69. p.) – 
Laki (Szénási, 77. p.), Ma-
gasföldi, Mundi.
Vezetőedző: Király József
Érdi VSE: Kertész – Ország, 
Honti, Hegedűs, Pintér N. – 
Pallagi (Ebedli. 77. p.), Koroz-
mán (Skita, 56. p.), Csizmadia 
– Kelemen, Palásthy (Balázso-
vics, 66. p.), Gyurácz B.
Vezetőedző: Limperger 
Zsolt

MESTERMÉRLEG
Király József (Mosonmagyaróvári TE 1904): Nehéz mérkőzés volt, 
egy nagyon jó ellenféllel találkoztunk. Az első félidő egy kicsit iz-
zadtságszagú volt, nem is tudtunk előnyre szert tenni. A második 
félidei játékunkkal megérdemelten nyertük meg a találkozót.
Limperger Zsolt (Érdi VSE): Sajnos a mérkőzés elején kaptunk egy 
gólt. Ekkor egy kicsit meg is ijedtem, de fokozatosan magunkra 
találtunk és sikerült is egyenlítenünk. Az első félidei játékunkkal 
elégedett vagyok. A második félidőben bekapott gól után nem 
sikerült újítanunk, ekkor talán már kijött a hétközi forduló fáradt-
sága. Készülünk a III. kerületi TVE elleni mérkőzésre.

MESTERMÉRLEG
Limperger Zsolt (Érdi VSE): Hatvanöt perc előnyt adtunk ellenfe-
lünknek. Amikor 1–2-nél már „égett a ház” és vezetett ellenfe-
lünk, kezdtünk el úgy játszani, ahogy az elejétől kellett volna, 
még így is meg kellett volna nyernünk a találkozót.
Lantai Balázs (Balatonfüredi FC): Gyakorlatilag ki-ki mérkőzést 
játszottunk. 2–1-es vezetésünknél akár el is dönthettük volna a 
találkozót, de a végén nekünk is szerencsénk volt.

Limperger Zsolt: meg kellett volna nyernünk a találkozót a Füred ellen

Érzékeny pontveszteségek

Két mérkőzés, egy pont és némi fáradtság

SKUP „véndiák” torna: II. felvonás

A fordulás után Signaté húzta a csapatot

DUNAÚJVÁROSI KKA 
–ÉRD 21–20 (9–11)

dKKa: Oguntoye – 
Klujber 1, Kovács Anna 4 
(3), SZALAI B. 4, Takács 
Dusmáta, Bulath 3, Vincze 
M. 2. Csere: TRISCSUK 6, 
Horváth B., Azari 1.
Edző: Zdravko Zovko

*
ÉRd: Janurik – Krpezs-
Slezák 2 (2), M. GONZÁLEZ 
4, Klivinyi 3, Kisfaludy 3, 
SIGNATÉ 5, Fekete B. 1. 
Csere: Gridnyeva (kapus), 
A. Bulatovics, Szabó L. 1 (1), 
Havronyina, Barján 1.
Edző: Szabó Edina

Három érdi a válogatottban
Az elmúlt időszakban rendre a magyar válogatott keretének 
tagja volt az ÉRD csapatkapitánya, kapusa, Janurik Kinga, ám 
most két csapattársa is „elkíséri” a nemzeti keretbe. A váloga-
tott két szövetségi kapitánya, a Győr vezetőedzője, a védekezé-
sért felelős Ambros Martin és az FTC trénere, a támadásokért 
felelős Elek Gábor Kisfaludy Anettre és Klivinyi Kingára is számít a 
március 9-ei, illetve a március 13-ai, (ez utóbbit az Érd Arénában 
tartott) Európa-bajnoki selejtező mérkőzéseken Lengyelor-
szág ellen. A négyes csoportot a magyarok vezetik a lengyelek 
mögött, s az első két helyezett jut ki a decemberi svédországi 
kontinensviadalra.

Újabb szerződéshosszabbítások
December óta már nyolc játékossal hosszabbította meg szer-
ződését az ÉRD. Az elmúlt héten a 21 éves beálló, Gulyás Vanda 
és a 24 éves orosz jobbátlövő, Julia Havronyina is aláírta kont-
raktusát a következő szezonra. A védekezésben remeklő Gu-
lyás nyáron szerződött Érdre Szegedről, s 26 meccsen 19 gólnál 
jár, míg a szintén 2015 nyarán érkező Havronyinának, aki az 
orosz Zvezda Zvenyigorodtól érkezett, 26 meccsen 49 gól a ter-
mése. Korábban Janurik Kinga, Kisfaludy Anett, Katarina Krpezs-
Slezák, Klivinyi Kinga, Mireya González és Mariama Signaté is 
hosszabbított, így a következő évben a csapat magja egyben 
marad.

Nagyot küzdött az ÉRD

Újvárosban nincs meccs dráma nélkül
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Gazdikereső

Monokli Érden kóborolt, azo-
nosítója nem volt. Közepes 
termetű, 3 év körüli, barátsá-
gos kan kutyus. Szukákkal jól 
kijön.

Csufi élénk, kis-közepes, 3–4 
év közötti, barátságos kan ku-
tyus. Kertes házba ajánlott, 
kiváló jelzőkutya válna belőle. 
1,5 éve várja örökbefogadóját 
a Sirius Menhelyen.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sor-
sú állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. 
Arra biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon 
magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még 
egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére újabb rá-
szoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenve-
dett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket százszo-
rosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Monoklit vagy Csufit, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 06-
30 -276 -6071 vag y 06 -30 -910-6987, E-mai l: 
siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pe-
dig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon.

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

Lebuktak a kődobáló fiatalok
A két fiatalember a 

múlt csütörtök éjjelén a 
rendszám nélküli autót 
úgy próbálta megtankol-
ni egy diósdi benzinkú-
ton, hogy sofőrmaszkkal 
takarták el az arcukat és 
a gépjármű motorját sem 
állították le. A töltőállo-
más alkalmazottainak 
gyanússá vált a viselke-
désük, ezért azonnal ér-
tesítették a rendőrséget. 
A helyszínre érkező jár-
őrök intézkedés alá von-
ták a járművezetőt és uta-
sait, majd előállították 
őket az Érdi Rendőrkapi-
tányságra. A fiatalok el-
számoltatása során de-
rült ki, hogy az elmúlt 
egy hónapban több bűn-
cselekményt követtek el. 
Még idén februárban Ér-
den, a Velencei úton kö-
vekkel dobálták meg az 
arra közlekedő autóbusz 
szélvédőjét, majd később 
az M0-s autóút eg yik 
felüljárójáról is köveket 
dobáltak több tehergép-
kocsira. Ezután Tárnok 

külterületén, az M7-es 
autópálya felüljárójáról, 
egy cementtel teli zsákot 
zúdítottak egy arra hala-
dó teherautóra, amelynek 
betört a szélvédője és a 
cement beterítette a veze-
tőfülkét és a sofőrt is. 
Csak a szerencsének kö-
szönhető, hogy a bűncse-
lekmények elkövetése so-
rán nem történt személyi 
sérülés. Az Érdi Rendőr-
kapitányság nyomozói 
gyanúsítottként hallgat-
ták ki, majd bűnügyi őri-
zetbe vették a tárnoki el-
követőket. Az il letékes 
bíróság március 5-én el-
rendelte a 20 és a 22 éves 
férfi előzetes letartózta-
tását. Fiatalkorú társuk 
az eljárás további szaka-
szában szabadlábon vé-
dekezhet. Mindhármuk 
ellen a közlekedés bizton-
sága el leni bűncselek-
mény, rongálás és egyedi 
azonosító jellel való visz-
szaélés elkövetésének 
megalapozott g yanúja 
miatt indult eljárás.

n��n��n

A napokban vádemelés-
sel zárult annak a két em-
bercsempésznek az ügye, 
akiket még tavaly augusz-
tus 27-én fogtak el az autó-
pályás járőrök Hegyesha-
lom térségében. A gyanúsí-
tottak egy furgon rakteré-
ben 23 határsértőt akartak 
i l legálisan Ausztriába 
szállítani. Az M1-es autó-
pályán azonban megállí-
tották és ellenőrizték őket, 
így derült ki, hogy nem ke-
vés számú szír állampolgár 
is tartózkodik a járműben. 
A járőrök a sofőrt és társát 
előállították és gyanúsí-
tottként hallgatták ki az 
ügyben. Kiderült, hogy az 
egyik embercsempész G. 
István 51 éves érdi lakos, 
míg társa, a 27 éves M. Eri
ka Bicskén él. Az eljárást a 
Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
határrendészeti osztálya 
folytatta le, s a napokban 
már a vádemelési javasla-
tot továbbította a Járási 
Ügyészségnek. n BE

KÉK HÍREK

LAKÁS

Panelprogramban felújított, Érd
lakótelep központjában, 57
nm-es, 3. emeleti, 2 szobás la-
kás eladó. Iá.: 13 millió Ft. Tel.:
06-70/546-28-76.

ÁLLAT - NÖVÉNY

Szabolcsimg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, permetezést, sövény nyí-
rást, bozót irtást, kert takarítást,
fa, veszélyes fák szakszerű kivá-
gása, elszállítással is. Telefon.:
06-20/312-76-76.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS
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AKCIÓS
OLTÁSOK

MIKROCHIPES JELÖLÉS
Egész évben,

kiszállási díj nélkül
Érd területén.
Hétvégén is!

T: 06-20-946-5152
Dr. Ádám Ferenc

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

NAGYtAvAszi 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
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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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Redőnyök,szúnyoghálók
téli vására -20%
napellenzők, napvédelem
Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu
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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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ALBÉRLET KÍNÁLAT Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Érden kertes, 120 nm-es családi
ház kiadó. T.: 06-30/33-45-790.

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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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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Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 33
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-924-1205 32
59
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 31

40
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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
beázás és viharkár elhárítását
legolcsóbban vállalom. Telefon:
0630/566-90-51

Szakképzett kertész vállal: met-
szést, permetezést, ásást, rotá-
ciós kapálást, fakivágást, szállí-
tással, egész éves kertfenntar-
tást. Telefon: 06-20/252-3937.

Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

Kertépítés, kertfenntartás, tér-
burkolat, automata öntöző te-
lepítése, termőföld. 23/366-
154, 06-20/442-14-07.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 33
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 30

98
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Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20-
920-4261.

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

TELEK

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

Érdliget, Gyöngyvirág utca, ÉPÍ-
TÉSI TELEK eladó. Telefon:
0630-2721-769, Bővebben:
ingatlan.com/22094288

Érden a piacnál 3769 nm-es telek,
„LK8”-as besorolású, kedvező
áron 2500,-Ft/nm-es áron ela-
dó. 06-70/62-77-132.

254 négyszögöl saroktelek Érden
kis házzal, gáz és csatorna
csonkkal, ipari mérővel, kúttal
eladó. Tel.: 06-30/376-6878.
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Álláslehetőség Érden
A Konténer Hungária Kft. új központi telephelyére keres:

GÉPKOCSIVEZETŐT
önraKOdóSdarUSaUTóra*
érvényes okmányok, erkölcsi bizonyítvány, min. 3 év szakmai tapasztalat
Amit kínálunk:munkavégzés hétköznapokon, normálmunkaidőben (8–17h),
hosszú távú, tartósmunkalehetőség, versenyképes fizetés, változatos feladatok
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.

INGATLAN

Panorámás építési telek kis ház-
zal 19millió vagy lakáscsere
készpénzzel. 06-30/915-29-50.

ÁLLÁST KÍNÁL
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen

Sütőipari cég egyműszakos
betanított munkára,
azonnali kezdéssel keres
hölgy kollégákat. Munkába

járáshoz Érd központból buszt
biztosítunk. Kezdő jövedelem
nettó 98 000 Ft/hó.

A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!
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keres
(dízel targoncavezetői engedéllyel).
Előny az épületgépészeti tapasztalat.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)
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A Donauchem Kft. vegyianyag-
disztribúciós raktárba,

gyakorlattal és targonca-
vezetői jogosítvánnyal

rendelkező

vegyianyag kezelő
munkatársat

keres, azonnali kezdéssel.

Önéletrajzát az
iroda@donauchem.hu
e-mail címre várjuk.
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

forgácsológépekre
betanított

munkakörbe.
Érdeklődni telefonon:
06-23/886-451, 06-20/376-0881

Skolits Róbert
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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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Herceghalombannemdohányzó, a
vendéglátás több területén (szakács,
pultosbüfében, konyhai kisegítő)

tapasztalattal rendelkező, megbízható,
önállóan dolgozni tudó partner

munkatársat keresek!
Bejárás egyénileg.

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezéseket várom:

foni0013@gmail.com vagy 06-20-4882971
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Eladót keresünk!
Ha érdeklik a szépségápolási
termékek, a természetes összetevők,
a gyógynövények és munkát
keres, itt a nagyszerű alkalom.
Elvárások:
• Legalább bolti eladói végzettség
•Alapszintű számítástechnikai ismeretek
Munkakezdés: 2016. április 4.
Jelentkezés: proszabeauty@gmail.com
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Sofőr állás! Bitumenszállító kami-
onra keresek egy fő, gyakorlott
gépkocsivezetőt, érdi telep-
helyre. ADR9 osztály szükséges.
Alapbér: 200.000,-Ft nettó. 06-
30/9547-047.

Piac bővülése miatt pénzügyi te-
rületre tárgyalóképes munka-
társakat keresünk. Jelentkezni
önéletrajzzal lehet:
szatmarijudit74@gmail.com

Ács szakembereket vagy segéd-
munkásokat keresek Érdre, jo-
gosítvány szükséges. Tel.: 06-
30/914-72-94.

Angliába keresek autós, házi-
idősgondozói munkára hölgye-
ket, párokat teljes ügyintézés-
sel. 06-30/906-28-38.

Ácsokat és kőműveseket keresek.

Tel.: 06-30/563-55-44.

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

VEGYES

Vadászházamba
trófeákat
hagyatékokat,
hullott
szarvasagancsokat,
gyűjteményeket
vásárolok. 06 30 849 47 86

,

7 86
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Kastélyok berendezéséhez vásá-
rolok bútorokat, festményeket,
ezüstöket, porcelánokat, bron-
zokat, antik órákat stb, teljes
hagyatékot első vevőként, leg-
magasabb áron. Kiszállás díjta-
lan. herendi77@gmail.com, 06-
20/280-0151.

Frissen vágott, konyhakész, kuko-
ricán nevelt tanyasi csirke (1db
is), házhoz szállítva kapható.
Telefon: 06-20/411-3181.

1000 literes műanyag tartály, ka-
napé, rekamié, asztal, boros-
hordó, üvegballon eladó. 06-
30/477-88-01.

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-
jával. Tel.: 06-30/5326507.
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanakmindEn sérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban,minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.

kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!

információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!

Műszakvezetőt
keresünk éjszakai munkavégzéssel
FeLaDat: a saját területén dolgozókmunkájának fel-
ügyelete (20–30 fő), folyamatosminőségimunkavég-
zés biztosítása,munkaidő-nyilvántartás, kapcsolódó
jelentések elkészítése, hibajelentés a vezetőnek

eLvÁRÁsOk: gyártás vagy raktározás területen szer-
zett csoport-, műszakvezetői tapasztalat, pontosság,
jó stressztűrő képesség, terhelhetőség

aMIt kÍNÁLUNk: változatos, kihívást jelentőmun-
kakör, versenyképes jövedelem,munkába járáshoz
anyagi és/vagy technikai segítség

Munkaidő: hétköznap 16.30–01.30
Munkavégzés helye:Alsónémedi

várjuk önéletrajzát a
hr@gls-hungary.com e-mail címen.
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Parcel, Logistics & express

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

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

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

-20–40%
minden szemüveglencsére
            keretekre
              -20–50%

OPTIKA NAP
2016. 03. 22.
(kedd, 10–18 óráig)

optika

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!
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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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Jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli ötvene-
dik születésnapját a Lukin László művészeti isko-
la. Elsőként a művésszé vált tanítványok tartanak 
koncertet, ezt egy regionális kamarazenei ver-
seny követi, végül a fél évszázados múltat bemu-
tató kiállítás, valamint a növendékek és a tanárok 
közös fellépése koronázza meg az évfordulót.

Az érdi zeneoktatás történe-
te ötven évnél is régebbre, 
1954-re nyúlik vissza – tudtuk 
meg Stibló Annától, a Lukin 
László Alapfokú Művészeti Is-
kola vezetőjétől. Akkoriban 
még csak az abonyi zeneiskola 
kihelyezett tagozata működött 
Érden, a szép eredmények lát-
tán azonban egyre több helyi 
diák szeretett volna zenét ta-
nulni. Így az egykori Városi 
Tanács 1966-ban megalapítot-
ta az önálló érdi zeneiskolát.

Kezdetben az oktatást a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázium-
ban és a művelődési központ-
ban oldották meg, de ezzel 
együtt a város általános isko-
láit is folyamatosan járták a 
tanárok, azaz helybe vitték a 
zenei nevelést. Az intézmény 

végül a 70-es években megkap-
ta a két Alsó utcai épületet, s 
máig itt tanulnak a zeneiskola 
növendékei; jelenleg 520 tanu-
ló, akikkel 37 zenepedagógus 
foglalkozik – emelte ki az igaz-

gató. Hozzátette: az elmúlt öt-
ven esztendő rengeteg munká-
val és küzdelemmel telt, de 
megérte, hiszen az elért sike-
rek a diákoknak és tanáraik-
nak is sok örömet szereztek.

Számos megyei, országos és 
nemzetközi versenyen bizonyí-
tották, hogy ebben az iskolá-
ban magas szintű szakmai 
munka folyik, ráadásul ezek 
nemcsak a tanulók, tanáraik 
és az iskola sikerei voltak, ha-
nem Érd jó hírét is elvitték 
mindenhová. Mindezt a szá-
mos rangos kitüntetés is iga-
zolja. Ezek közül talán a leg-
utóbbira a legbüszkébbek: a 
zeneiskolák minősítésében – 
az akkreditált tehetségpontról 
két lépcsőt ugorva – immár ki-
váló akkreditált tehetségpont-
ként működhet a zeneiskola. 
Ráadásul a közelmúltban a 
helyi értéktárba is bekerült, 
vagyis Érdikum lett az intéz-
mény.

Az iskola három jelentős 
zenei rendezvénnyel ünnepli 
meg jubileumot. Elsőként a 
művésszé vált egykori növen-
dékek koncertjét élvezheti a 

közönség a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban március 
11-én, 18 órai kezdettel. A 
programsorozat második 
nagy eseménye a Regionális 
kamarazenei verseny lesz, 
amely március 12-én, reggel 9 
órakor veszi kezdetét a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázium-
ban. Ezt a vetélkedőt 2000. 
óta megszervezik, de idén kü-
lönleges lesz, mert nem egyé-
nek, hanem kamarazenei 

együttesek vetélkednek, 
csaknem százötven tanuló 
részvételével. Végül a jubileu-
mot március 18-án este egy 
nagyszabású, közös dísz-
hangverseny koronázza meg 
a művelődési központ szín-
háztermében. Előtte 16.30-tól 
kiállítás nyílik a kultúrház 
előcsarnokában, amely a ze-
neiskola elmúlt 50 esztendejé-
nek jelentős eseményeit mu-
tatja be. n BÁlINT EdIT

A város jó hírét viszik országszerte

Ötvenéves a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

Stibló Anna büszke rá, hogy kiváló akkreditált tehetségpontként 
működhet a zeneiskola

A névadó Lukin László (1926–
2004) magyar zenepedagógus, 
karnagy, műfordító, előadómű-
vész, zenei ismeretterjesztő
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