
„A dzsessztől a kőkemény rockig mindent meghallgatok”
Interjú Szabó Ádám zenész, énekes, tangóharmonikással� n 4–5. oldal
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Új óvoda épül a Fácán közben
A létesítményben öt hatvan-hatvan négyzetméteres 
csoportszobát alakítanak ki, amelyek egyenként har-
minc gyermeket tudnak majd befogadni. A kicsiknek 
csoportonként külön udvaruk lesz, de egy nagy, közös 
tér is rendelkezésükre áll majd.  n�7. oldal

Petőfi.hu Érden és Szászrégenben
Egy tizenéves kamasznak Petőfiből és a szabadság-
harcból kell felkészülnie. Ide-oda kattintgat a laptop-
ján, és a jelenetek – a költő életéből és a forradalom 
pillanataiból – nemcsak a gépe képernyőjén, hanem a 
színpadon is megelevenednek.  n�16. oldal

Hogyan ismerhető fel az autizmus?
A betegség viselkedés alapján diagnosztizálható, hát-
terében genetikai okok állnak. Hogy egy autista gyer-
mek mennyire integrálható, az sok tényezőtől függ, 
többek közt attól is, hogy a szülő mennyire tudja elfo-
gadni gyermeke állapotát. n�18. oldal

Minden kornak van saját forradalma
Kedd délelőtt az érdligeti emlék-

műnél megtartott koszorúzással kez-
dődött városunkban a márciusi 15-ei 
megemlékezés, amely ünnepi műsor-
ral, Érd Megyei Jogú Város díjainak 
és kitüntetéseinek átadásával folyta-
tódott a Szepes Gyula Művelődési 
Központban. Az önkormányzat nevé-
ben T. Mészáros András polgármes-
ter, Tóth Tamás, dr. Bács István és 
Simó Károly alpolgármesterek em-
lékeztek 1848 hőseire és helyezték el 
a tisztelet koszorúját. Ezután a test-
vérvárosi delegációk, az Ifjúsági Ön-
kormányzat, valamint a pártok, ki-
sebbségek, intézmények és civil szer-
vezetek hajtottak fejet az emlékmű-
nél. Az ünnepi beszédet Erdélyi 
Áron diák-alpolgármester mondta el 
a művelődési házban, aki kiemelte: 
„az érdi ifjúság felébresztésére jött 
létre az Ifjúsági Önkormányzat, 
amely új, eddig nem járt útra terelhe-
ti az érdi fiatalokat. (Részletek a 3. 
oldalon.) Fotó: Boros sándor
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.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

Kedd délelőtt az érdligeti emlékműnél megtartott 
koszorúzással kezdődött városunkban a márciusi 
15-ei megemlékezés, amely ünnepi műsorral, Érd 
Megyei Jogú Város díjainak és kitüntetéseinek 
átadásával folytatódott a Szepes Gyula Művelődé-
si Központban.

A Tállya utcai 1848-as em-
lékműnél megtartott koszorú-
záson és rövid megemlékezé-
sen Pergel Antal történész a 
forradalom és szabadságharc 
történelmi előzményeit és ese-
ményeit idézte fel. Arról is em-
lítést tett, hogy a legnagyobb 
segítséget azoktól a lengyelek-
től kaptuk, akiknek ebben az 
időben nem volt független or-
száguk. A fegyverletételt köve-
tően pedig onnan is jött segít-
ség, ahonnan legkevésbé vár-
hattuk: Törökország befogad-
ta a Magyarországról mene-
külőket – mutatott rá Pergel 
Antal.

A koszorúzást követően a 
Szepes Gyula Művelődési Köz-

pontban folytatódott a megem-
lékezés, ahol előbb a Lukin 
László Iskola Fúvószenekará-
nak koncertje várta a közönsé-
get, majd T. Mészáros András 
polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket. Beszédében 
hangsúlyozta: a márciusi ifjak 
egy új nemzetet, új magyarsá-
got teremtettek, amely szabad-
ságban született, s azon a hi-
ten, azon a meggyőződésen 
alapult, hogy „egy nemzetnél 
sem vagyunk alábbvalók”. A 
jelen politikai helyzetre térve 
kifejtette: Magyarország füg-
getlenségét ma is veszély fe-
nyegeti. „Most már hosszú 
évek óta, Európa senki által 
meg nem választott politikusai 
hideg polgárháborút vívnak 
Magyarországgal s Európa 
más független nemzeteivel. 
Azt a háborút vívják-vívjuk, 
amely eldönti, hogy a magyar 
nemzet, vagy bármely más – a 

szabadság és függetlenség el-
vén alapuló – európai nemzet 
egyáltalán fennmarad-e. Ma 
Magyarországon ennek a há-
borúnak az egyik csataterén 
állunk! Mondjuk ki szent eskü-
véssel, hogy Isten segítségével, 
a mi igyekezetünkkel, ez a 
nemzet, ez az ország itt Euró-
pában újjászületik!” – hangsú-
lyozta T. Mészáros András.

Ezután a testvérvárosok 
küldöttségeinek vezetői kö-
szöntötték Érd város polgára-
it. Szpyt Krzysztof, Lubaczów 
polgármestere kiemelte: Ma-
gyarország és Lengyelország 
sorsa gyakran összefonódott a 
történelem során. E közös 
múltból kell napjainkban is 
erőt meríteni ahhoz, hogy 
egyetértésben képviseljék ér-
dekeiket Európában. Tongea 
Laurean-Viorel képviselő, a 
szászrégeni delegáció tagja 
pedig úgy fogalmazott: azokat 
a pontokat kell keresni, ame-
lyek összekötik a nemzeteket 
és jó kapcsolatok kiépítésére, 
együttműködésre kell töre-
kedni.

Minden kornak van 
forradalma

A vendégek köszöntője után 
Erdélyi Áronnak, az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat diák-al-
polgármesterének ünnepi be-
széde következett, aki a ma-
gyarság legszebb, legfeleme-
lőbb ünnepének nevezte már-
cius 15-ét, majd a forradalom 
és szabadságharc azon pont-
jait kereste, amelyek párhu-
zamba vonhatóak a mai ifjú-
sággal. Erdélyi Áron úgy vélte, 
az emlékező ünnep akkor telik 

meg valódi tartalommal, ha 
megtaláljuk a mára is érvé-
nyes üzenetét. „A márciusi if-
jak bátorsága, szabadságsze-
retete példát mutatott nem-
csak az akkor élőknek, hanem 
azóta is valamennyi magyar-
nak. Olyan mélyen élt szívük-
ben a szabadság iránti vágy, 
hogy az életüket is hajlandóak 
voltak feláldozni érte. A legidő-
sebb közülük harminc, a legfi-
atalabb tizenkét éves volt” – 
emelte ki a diák-alpolgármes-
ter, hozzátéve: több ezer ilyen 
fiatal él ma a városban, akik 

éppúgy várnak a saját „forra-
dalmukra”, hiszen – mint fo-
galmazott – minden kornak 
megvan a saját forradalma. 
„Az érdi ifjúság felébresztésé-
re jött létre közel egy éve az 
Érdi Ifjúsági Önkormányzat, 
amely új, eddig nem járt útra 
terelheti az érdi fiatalokat. Eb-
ből a szempontból ez szintén 
„forradalmi” helyzet. De ami 
nagyon fontos: nekünk nem az 
életünket kell áldozni ezért a 
célért. A mi feladatunk az, 
hogy megteremtsük a jobb élet 
lehetőségét. A mi feladatunk 
az, hogy éljünk ezzel a lehető-
séggel, hogy komolyan vegyük 
a szüleink, nagyszüleink által 
kiharcolt demokráciát. Hiszen 
a ’48-as márciusi ifjak is éppen 
ezért harcoltak. Az utánuk 
jövő nemzedékek jobb, szaba-
dabb életéért. Ha sikerül él-

nünk a számunkra adott lehe-
tőséggel – márpedig minden 
tudásunkkal és erőnkkel azon 
leszünk, hogy ez sikerüljön –, 
akkor méltóak leszünk 1848 és 
a márciusi fiatalok örökségé-
re” – zárta szavait Erdélyi 
Áron.

Rangos érdi  
elismerések

A köszöntőket és beszéde-
ket követően az Apróforrás 
Néptáncegyüttes Tyukodi tán-
cait élvezhette a közönség, 
majd a város legrangosabb dí-
jait adta át T. Mészáros And-
rás polgármester.

Az Érden élő német nemzeti-
ség kultúrájának megőrzése, 
ápolása és továbbadása érde-
kében végzett kimagasló, áldo-
zatos és eredményes munkája 
elismeréseként Érd Városáért 
Kitüntetést vehetett át Eszes 
Mária, az Érdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke.

Érd Város Életmű Díjjal tün-
tették ki Szelestei Nagy Lász-
ló egyetemi tanárt, a Magyar 
Tudományos Akadémia iroda-
lom- és kultúratudományok 
doktorát, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar dékánját.

Érdi Tudományos Díjjal is-
merték el Pergel Antal törté-
nész, történelemtanár Érd-
hez kötődő több évtizedes 
eredményes munkásságát, 
akit tavaly egyhangúlag vá-
lasztották meg a „Malenkij 
robot” Emlékbizottság elnö-
kének.

Az Érd Város Díszpolgára 
Kitüntető Címet idén Somfai 
István, az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium címzetes 
igazgatója, magyar–orosz–la-
tin szakos tanár vehette át. 
Korábban megkapta az Érd 
Közoktatásáért Díjat, a Csuka 
Zoltán-díjat és az Érd Váro-
sáért Kitüntetést.

Miniszteri oklevelek
Balog Zoltán, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumá-
nak minisztere március 15-e 
alkalmából elismerő okleve-
let adományozott az érdi Lu-
kin László Alapfokú Művé-
szeti Iskolának, kiemelkedő 
szakmai tevékenységük elis-
meréseként. Az oklevelet az 
idén fennállásának 50. évfor-
dulóját ünneplő intézmény 
igazgatója, Stiblo Anna vette 
át T. Mészáros András pol-
gármestertől.

Az emberi erőforrások 
minisztere ugyancsak elis-
merő oklevelet adományo-
zott a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ 
Érdi Tankerület részére, 
kiemelkedő szakmai tevé-
kenységük elismeréseként. 
Az oklevelet az intézmény 
igazgatójának, Sárközi 
Mártának nyújtotta át vá-
rosunk polgármestere.
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Átadták Érd legrangosabb kitüntetéseit
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Ötévesen megtalálta a padláson édesapja régi 
harmonikáját, pár év múlva a hangszerrel már 
nemzetközi versenyeket nyert, tizenévesen 
pedig az egész ország megismerte egy tehet-
ségkutató televíziós műsorból. Bár „örök máso-
diknak” tartja magát, fiatal kora ellenére komoly 
zenei karrier áll már mögötte.

n ÁdÁm Katalin

– Ötesztendősen kezdett 
harmonikázni. Hogy esett a 
választása pont erre a hang-
szerre?

– Ez egy mesébe illő törté-
net. Pestről költözködtünk 
Érdre, nagy volt a felfordu-
lás otthon. A padláson he-
vert egy doboz, ami nagyon 
izgatta a fantáziámat, úgy 
éreztem, nekem ezt ki kell 
nyitnom – és láss csodát, 
édesapám harmonikája fe-
küdt a dobozban. Ő fiatalon 
harmonikázott, eg y-eg y 
családi összejövetelen elő is 
vette a hangszert, de mivel 
annak idején nagyon lám-
palázas volt, nehezen állt ki 
közönség elé, korán abba-
hagyta a tanulást. Én is be-
lefogtam, szívügyemmé vált 
a harmonika, és a szüleim is 
támogatták, hogy tanuljak.

– Az édesapja hangszeré-
vel kezdte? 

– Neki azért nagyobb har-
monikája volt, egyedül fel-
venni sem tudtam, ő adta 
rám és segített tartani. Ki-
sebb, kezdő hangszerem 
volt. A Lukin zeneiskolába 
jártam, Szokolai Zoltán-
hoz, akinek nagyon sokat 
köszönhetek, hiszen tőle ta-
nultam meg az alapokat. 
Nem ez volt az egyetlen 
hangszerem: a harmoniká-
val párhuzamosan trombi-
táltam is, Maros Ákosnál. 
Ez nagyon jót tett a fejlődé-
semnek: sokat tanultam 
mindkét tanártól, mindkét 
hangszertől. A zeneművé-
szeti szakközépiskolai fel-
vételinél azonban döntenem 
kellett, melyiket választom, 
hiszen csak egyik szakra 

lehetett jelentkezni. A har-
monikát választottam – bár-
mennyire szerettem is trom-
bitálni, úgy éreztem, ez a 
szívemhez közelebb álló 
hangszer.

– Gondolom, már általá-
nos iskolában is zenetagoza-
tos osztályba járt.

– Igen, a Kőrösibe, de 
csak alsó tagozatos korom-
ban. Elhagyta az iskolát 
Kati néni, az énektanár-
nőm, akit nagyon szeret-
tem, és ez engem úgy meg-
viselt, hogy én is elmentem: 
a Bolyai iskola matek tago-
zatos osztályában folytat-
tam, pedig nem kedveltem 
ezt a tantárgyat, hiába 
ment jól. Azért ott is volt 
énekóra, ahol jelesked-
tem… A középiskola aztán 
már teljesen más volt, hi-
szen ott mindenki a zenével 
foglalkozott. Ez a négy év 
kitörölhetetlen nyomokat 
hagyott bennem: Ernyei 
Lászlónál tanultam, aki 
most a zeneművészeti egye-
temen tanít. Nagyon jó ba-
rátokat szereztem, sok ta-
pasztalatot g yűjtöttem, 
rengeteg versenyen vettem 
részt. Csodás négy év volt.

– Azért egy ilyen speciális 
középiskola nehezebb lehet, 
mint egy általános gimnázi-
um…

– Itt mindenkinek a zene 
volt az első. Reggel hatra be-
mentem, nyolcig gyakorol-
tam, tanórák után pedig még 
bent maradtam, ameddig 
tudtam, gyakran este kilen-
cig is. Az elején még hazajár-
tam Érdre, aztán kollégista 
lettem, hogy ne kelljen any-
nyit utazni.

– Bár édesapjától örökölte 
a harmonika szeretetét, egyik 
szülője sem zenész. Mennyire 
tudták támogatni a pályá-
ján, a versenyekre való felké-
szülésben?

– Édesanyám logopédus, 
édesapám pedig rengeteg 
mindennel foglalkozott már: 
volt sofőr, vállalkozó, strucc-
tenyésztő – tehát nagyon 
sokoldalú ember. Most velem 
jár a fellépésekre: nemcsak ő 
vezet, hanem egyben a 
hangtechnikusom is, ebbe is 
beletanult. Nagyon sokat kö-
szönhetek a szüleimnek, 
akik gyerekkoromban is tá-
mogattak. Tudni kell, hogy 
egy kezdő harmonika is 
négy-ötszázezer forintba ke-
rül. Nem sok szülő fizet ki 
ennyit egy olyan hangsze-
rért a gyerekének, ami egy-
részt nem túl ismert, más-
részt elképzelhető, hogy pár 
év alatt beleun és otthagyja. 
Szerintem persze ez az egyik 
legcsodálatosabb hangszer 
– annyi lehetőség van benne, 
annyi mindent el lehet rajta 
játszani, hogy ezért megéri 
azt a négy-öt évet rááldozni, 
amíg az ember egyáltalán 
képes rendesen kezelni, és 
megszereti a saját játékát. 
Rengeteg dologra kell ugyan-
is figyelni: bal kézben gom-
bok, jobb kézben billentyűk 
vagy gombok, kezelni kell a 
légszekrényt, regisztereket 
váltani… és közben nem néz-
hetjük, hogy mit fogunk le. 
Kezdetben döntögettem a 
hangszert, hogy lássam, de 
később ez nem megy, rá kell 
érezni. És ott van a hangszer 
súlya: az én harmonikám ti-
zenöt kilós, amivel ötévesen 
kezdtem, az hat-hét kiló volt, 
ami egy kisgyereknek azért 
elég nehéz. Mégis, diákko-
romban népszerű tanszak 
volt ez Érden, Zoli bácsinál 
legalább húszan tanultunk. 
Híre ment, hogy jó eredmé-
nyeket érünk el, sorra hoz-
zuk az érmeket a versenyek-
ről. Büszkék is voltunk ma-
gunkra.

– Melyik a legemlékezete-
sebb versenye? 

– Emlékszem arra a pilla-
natra, amikor egy szlovákiai 
nemzetközi versenyen első 
helyezést nyertem – ez volt 
az első nemzetközi díjam, és 
nagyon boldog voltam: úgy 
éreztem, megvan a rengeteg 
gyakorlás eredménye, és át-
éltem, hogy érdemes csinál-
ni. Ezért persze áldozatokat 
is kellett hozni – egyrészt a 
szüleimnek, hiszen egy-egy 
nemzetközi versenyre kijut-
ni nem olcsó mulatság – és 
nekem is: felkészülési idő-
szakban napi hat-hét órát 
gyakoroltam, volt, hogy le-
maradtam az osztálykirán-
dulásról vagy a fociedzésről, 
amit pedig szintén nagyon 
szerettem. Persze ezt nem-
csak én, hanem a többiek is 
megtették, hiszen sosem 
tudhattuk, milyen körülmé-
nyek várnak egy-egy verse-
nyen. Olaszországban példá-

ul előfordult, hogy nem tud-
tunk hova leülni, a földön 
ücsörögtünk, és órákat vár-
tunk a fellépésünkre. Prágá-
ban pedig a szállásról kifelé 
menet úgy csaptuk be ma-
gunk után az ajtót, hogy be-
lülről benne maradt a kulcs, 
így nem tudtunk visszajutni 
a szobába. Szerencsére a ta-
nár úr ezermester volt, ki-
csavarozta valahogy a zá-
rat, így sikerült bemennünk.

– Voltak az életében más-
féle versenyek is: a televíziós 
tehetségkutatók. Ezekre mi-
ért jelentkezett?

– Pont abban az évben, 
amikor érettségiztem, na-
gyon hirdették a Csillag szü-
letik versenyt. Volt egy sza-
xofonos barátom, aki egy 
kvartettet alakított direkt 
erre a célra, vele beszéltük 

meg, hogy mindenképp indu-
lunk, mert ki tudja, mi lesz 
belőle… Egy nagyon nehéz 
kortárs darabot tanultam 
pont akkor, eldöntöttem, 
hogy ezzel mutatkozok be a 
válogatón – ilyet biztos soha 
életükben nem hallottak, hi-
szen Magyarországon nem-
igen szoktak hasonló dara-
bokat játszani. Emlékszem, 
amikor beléptem, hogyan 
néztek rám – mit keres itt ez 
a gyerek a harmonikával, 
biztos valami mulatóst fog 
játszani –, és amikor előad-
tam a darabot, alig hittek a 
fülüknek. Csak annyit mond-
tak: majd értesítjük – és 
másnap már hívtak is, hogy 
sikerült továbbjutnom, és a 
darabot közönség előtt is be-
mutathattam. Szerencsére 
nagyon tetszett a nézőknek 
is. Sok pozitívum volt egyéb-
ként a Csillag születikben: 
rengeteg emberrel találkoz-
hattam és a mai napig élő 
kapcsolatokat gyűjtöttem. 
Hernádi Juditot például na-
gyon megkedveltem; négy-öt 
hónapja találkoztunk egy 
fellépésemen, a budapesti 
zsinagógában. Azt mondta, 
nagyon büszke rám, és örül, 
hogy egy színpadon lehe-

tünk – pedig nekem volt ha-
talmas megtiszteltetés, hogy 
eg ykori mentorommal 
együtt játszhattam. Vissza-
kanyarodva a Csi l lag 
születikhez: ami nehéz volt, 
az a tudat, hogy nemcsak a 
közönség, hanem a televízi-
ón keresztül milliók néznek 
minket. Persze ezt is meg le-
hetett szokni, sőt, a kamera-
próbákon tudatosult bennem 
az is, hogy igazából nincs 
mit vesztenem, hiszen beju-
tottam az első nyolc közé. 
Így aztán sikerült úgy fel-
mennem a színpadra, hogy 
nem féltem, hanem csupán 
élveztem a show-t. Az 
X-Faktor már más volt – ott 
nem tudtam olyan dalokat 
énekelni, amelyek hozzám 
közel álltak. Látszott is raj-
tam, hogy nem érzem olyan 
jól magam, mint a Csillag 
születikben.

– Milyen dalokat kedvel?

– A dzsessztől a kőkemény 
rockig mindent meghallga-
tok – úgy gondolom, így több 
hatás, impulzus ér. Mostaná-
ban sokat hallgatok John 
Newmant, Sam Smith-t, az ő 
stílusuk közelebb áll hoz-

zám. A magyar előadók kö-
zül nagyon sok kedvencem 
van. A régiek közül említe-
ném Máté Pétert, szoktam a 
dalait énekelni a koncertjei-
men, az emberek még min-
dig nagyon szeretik. Szomo-
rúnak tartom, hogy csak a 
halála után tudott híressé 
válni.

– Zenélt együtt olyan ma-
gyar előadóval, aki már éle-
tében híres lett: Bródy János-
sal.

– Igen, és ismét lesz egy 
koncertje, amin harmoni-
kázni fogok. Azt nagyon-na-
gyon várom: ő is egy azon 
művészek közül, akiktől na-
gyon sokat lehet tanulni. 
A próbák már el is kezdőd-
tek: egy-egy alkalom négy 
órán keresztül tart, és ő vé-
gigállja az egészet. A régi 
nagyok közül együtt zenél-
tem még az Illéssel, ami 
szintén nagy élmény volt. 
Mielőtt megkaptam a felké-
rést, csak pár dalukat ismer-
tem, és ahogy elkezdtem 
hallgatni a számaikat, rájöt-
tem, milyen jók voltak a da-
laik.

– Nemcsak más együtte-
sekkel, előadókkal játszik 
együtt, hanem saját együt-
test is alapított. Mi ösztönöz-
te erre?

– Nagyon megszerettem 
az éneklést, így jött az ötlet, 
hogy egy olyan együttest 
hozzak létre, amelyben nem 
sokat harmonikázok, hanem 
éneklek és dalokat szerzek. 
A barátaimmal megalapítot-
tuk a yesyest, amit nem a te-
hetségkutatós múltra szeret-
nék felépíteni, hanem egy új 
brandet kívánok létrehozni.

– Koncerteznek is?

– Egyelőre a dalszerzésnél 
tartunk; megbeszéltük, hogy 
csak akkor kezdünk koncer-
tezni, ha lesznek olyan dala-
ink, amelyeket már megsze-
retett a nagyközönség. In-
dultunk A Dalban is a zene-
karral, de mivel pont a meg-
alakulásunk után volt a válo-
gató, elég kapkodva raktuk 
össze a számunkat, így nem 
jutottunk tovább.

– Tavaly viszont, amikor 
énekesként indult, nagy sike-
re volt.

– Örök második vagyok; a 
Csillag születikben és A Dal-
ban is második helyet értem 
el. Igaz, ez utóbbiban a zsűri 
pontszámai alapján én jutot-

tam volna ki az Eurovíziós 
Dalfesztiválra, amire büsz-
ke vagyok.

– Direkt a dalfesztiválra 
írta annak idején a Give me 
your love című dalát?

– Nem. Két dalt írtam di-
rekt a dalfesztiválra, ám a 
leadási határidő előtt egy 
héttel, mikor a régi iskolám-
ban ültem a zongoránál, 

megszületett bennem egy 
olyan dallam, amiről érez-
tem: mindenképp ezt kell be-
küldeni. Egy hetem volt rá, 
hogy megírjam a dalt. Be-
küldtem mellé a másik kettőt 
is, de ezzel jutottam be.

– Az éneklés, illetve a zené-
lés mellett színészként is sze-
repelt: Moliere Mizantrópjá-
ban játszott, a Spirit Színház 
előadásában; többek közt 
Szinetár Dóra volt a partne-
re. Hogy jött ez a felkérés?

– Eredetileg csak a darab 
hangszerelésében működ-
tem volna közre, aztán jött 
az ötlet, hogy vállaljak el egy 
kisebb szerepet. Sok iskolai 
színdarabban szerepeltem, 
és mivel szerettem volna eb-
ben a mesterségben is ta-
pasztalatokat szerezni, 
örömmel mondtam igent. 
Életem egyik legszebb pilla-
nata volt, amikor színész-
ként állhattam színpadra. 
Persze komolyabban a zené-
vel szeretek, szeretnék fog-
lalkozni, és ez köti le minden 
időmet, ebben érzem jól ma-
gam.

– Volt nyáron egy különle-
ges kezdeményezése: 24 órán 
át harmonikázott egyfolytá-

ban a főváros egyik terén. 
A rekorddöntés volt a célja?

– A Ments Életet Alapít-
ványnak szerettem volna se-
gíteni a rekorddöntési kísér-
letemmel, amihez véradás is 
kapcsolódott. Egy nagyon 
forró nyári nap delén kezd-
tem el játszani, és másnap 
délig húztam a harmoniká-
mat és énekeltem. Három-
óránként tartottam negyed-

óra szünetet, akkor tudtam 
ételhez, italhoz jutni. Anyu-
kám szívószállal adagolta az 
innivalót, miközben játszot-
tam.

– Nem volt olyan pillanat, 
amikor úgy érezte, hogy ab-
bahagyja, nem bírja tovább?

– Dehogynem! Akkor na-
gyon jó volt, amikor több 
száz ember tombolt körülöt-
tem, de hajnalban, amikor 
már csak a szüleim, tesóim, 
barátaim bóbiskoltak mellet-
tem, azt éreztem, hogy én is 
már csak aludni akarok… 
De ha már egyszer nekifutot-
tam, úgy döntöttem, megcsi-
nálom, és valamivel több 
mint 24 órát zenéltem úgy, 
hogy nyolc órán belül nem 
szerepelhetett kétszer 
ugyanaz a dal. Nagyon jó ér-
zés volt, hogy a véradás is jól 
sikerült, és több mint három-
százezer forint jött össze az 
alapítvány javára. Az más 
kérdés, hogy valaki elnézte, 
és a 24 órás harmonikázás-
sal nem döntöttem meg a  
Guinness-rekordot, csak a 
hazait – ahhoz, hogy a nem-
zetközit megdöntsem, 36 
órán keresztül kellene zenél-
nem. Lehet, hogy ezt is meg-
próbálom majd.

Szabó Ádám zenész 1992-ben született, Érden él. Tangóhar-
monikázik, több hazai és nemzetközi versenyt nyert. Zene-
művészeti szakközépiskolát végzett, és még iskolásként, 
2011-ben szerepelt a Csillag születik tehetségkutató műsor-
ban, ahol második lett. Az X-Faktorban 2013-ban énekesként 
is kipróbálta magát, és ugyanebben az évben az elődöntőbe 
jutott A Dal című eurovíziós show-ban. Tavaly ugyanitt már a 
második helyen végzett. Ősszel a barátaival megalapította a 
yesyes együttest, amelyben énekel és zenét szerez. A har-
monikázás sem marad ki az életéből: a jövő tanévben foly-
tatja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem harmonika szak-
irányát, amit A Dal miatt tavaly abba kellett hagynia.

…bal kézben gombok, jobb kézben billentyűk vagy gombok, kezel-
ni kell a légszekrényt, regisztereket váltani… és közben nem nézhet-
jük, hogy mit fogunk le

Szabó Ádám ősszel a barátaival megalapította a yesyes együttest, 
amelyben énekel és zenét szerez

Beszélgetés Szabó Ádám zenész, énekes, tangóharmonikással

A padlástól a pódiumig
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Megkezdődött a gépjármű-, építmény- és 
telekadóval, valamint a helyi iparűzési adóval 
kapcsolatos folyószámla-értesítők kézbesítése: az 
adózók a múlt héten kapták, illetve ezen a héten 
kapják kézhez a levelüket. 

Fenti adók befizetési ha-
tárideje elvileg március 16. 
volt, de azok a magánszemé-
lyek, akik a fizetési határ-
időt követően kapják kézhez 
a számlaegyenleg értesítőt, 
márciusban késedelmipót-
lék-mentesen tehetnek ele-
get a befizetési kötelezettsé-
güknek – tudtuk meg Kar-
tikné Szilágyi Enikőtől, a 
polgármesteri hivatal adó-
csoportjának vezetőjétől, 
aki elmondta azt is: a jogsza-
bály szerint évente két rész-
letben kellene megfizetniük 
a helyi és átengedett adókat 
a lakosoknak, például a gép-
járműadó esetében. Az érdi 
önkormányzat azért bizto-
sítja építmény- és telekadó-
ban a negyedéves fizetési 
lehetőséget, hogy a lakos-

ságra ne háruljon egyszerre 
akkora teher.

– Magánszemélyek eseté-
ben tehát márciusban nem 
számolunk fel késedelmi 
pótlékot, a gazdasági társa-
ságoknak – késedelmes tel-
jesítés esetén – azonban 
igen, hiszen a vállalkozások 
nem csekken, hanem átuta-
lással kell hogy teljesítse-
nek, és nekik tisztában kell 
lenniük az aktuális fizetni-
valójukkal – hangsúlyozta 
Kartikné Szilágyi Enikő.

Van még egy kötelezett-
ség, amit márciusban kell 
bevallani és befizetni: ez a 
talajterhelési díj – ami a csa-
tornára rá nem kötött ingat-
lanok tulajdonosaira nézve 
kötelező –, ennek határideje 
továbbra is március 31.

n Á. K.

Ezzel a címmel tartott sajtótájékoztatót a múlt 
csütörtökön a Zámori út és a Fecske utca sarkán 
Szűcs Gábor, a városi közgyűlés MSZP-s önkor-
mányzati képviselője.

A környéken élő lakosok 
már hónapok óta tapasztal-
ják, hogy az Érd és Térsége 
Víziközmű Kft. munkatársai 
szinte naponta kivonulnak 
gépjárműveikkel. Időnként 
nagy tartálykocsik is érkez-
nek, hogy elszállítsák a „fel-
gyülemlett valamit” – fogal-
mazott a politikus, hozzáté-
ve: eddig még nem sikerült 
információt szereznie arról, 
pontosan milyen víz szivaty-
tyúzásán és eltávolításán 
fáradoznak az ÉTV munka-
társai.

Kérdeztük az ÉTV Kft.-t, 
mi történik az említett terü-
leten, pontosan milyen mun-
kát végeznek a Zámori út és 
a Fecske utca sarkán?

Lanku Ildikó, az ÉTV 
ügyvezető igazgatója arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy 
az említett területen az Érd 
és Térsége Csatorna-szolgál-
tató Kft. munkatársai dolgoz-

nak. A gyakori szivattyúzás-
ra pedig azért van szükség, 
mert a csatornázáskor meg-
épített átemelő vízgyűjtő te-
rületét a környék lakosságá-
hoz, azaz mintegy 260 ingat-
lan talaj- és szennyvízelveze-
tésére méretezték. Úgy tűnik 
azonban, hogy a tervezettnél 
több víz érkezik, valószínű-
leg illegálisan az átemelőbe, 
ezért működnek ott gyakran 
a szivattyúk – fejtette ki az 
igazgató, hozzátéve: termé-
szetesen dolgoznak a problé-
ma megszüntetésén.

Jelenleg vizsgálják a csa-
tornarendszert, hogy kide-
rítsék, honnan folynak ide-
gen vizek az átemelőbe. 
Amint erre fény derül, ga-
ranciális bejelentéssel élnek 
a csatornahálózat kivitele-
zője felé. A környéken élő la-
kosság szíves türelmét ké-
rik, amíg rendeződik az ügy!

n BE

A pályakezdő fiatalok munkaerőpiacon való sikeres helytállását segíti az 
a nemzetközi projekt, amelyben a szlovák és az olasz partnerek mellett 
hazánkból az érdi Napra-Forgó Nonprofit Kft. a Kós Károly Szakképző 
Iskolával közösen vett részt.

A múlt csütörtökön dél-
előtt tartották meg váro-
sunk szakiskolájában az 
Erasmus+ Európai Bizott-
ság az oktatást és a pálya-
kezdő fiatalok elhelyezke-
dési esélyeit javító HQVET 
nemzetközi projekt kereté-
ben végzett felmérés kiérté-
kelését. A 2014-ben induló 
partnerségi program kere-
tében a szakiskolát idén be-
fejező diákok körében még 
tavaly egy átfogó kérdőíves 
felmérést végeztek, amely-
ben 62 diák vett részt az 
érdi Kós Károly iskolából. 
Ennek eredményeit most a 
szlovák és az olasz adatok 
tükrében ismertették a 
Napra-Forgó szakemberei.

A március 10-ei rendez-
vény keretében önismereti 
kérdőívet és foglalkozási 
érdeklődésvizsgálati tesz-

tet is kitöltöttek a tanulók, 
végül személyesen is kon-
zultálhattak a megjelent 
szakemberekkel. A felméré-
sekből kiderült, hogy a vég-
zős diákok milyen gondola-
tokkal, tervekkel lépnek ki 
a munkaerőpiacra, hogyan 
értékelik a saját helyzetü-
ket. Tisztában vannak-e 
erősségeikkel, esetleges 
gyengeségeikkel? Tudják-e, 
sejtik-e, mire lesz elegendő 

a képzés során megszerzett 
szakmai ismeretük és mire 
a saját képességük?

Az érdi felmérés azt iga-
zolta, hogy a tanulók zöme 
tudatosan választotta a ta-
nult szakmáját. Vagy azért, 
mert szereti, vagy azért, 
mert állt előtte egy példa-
kép, esetleg családi hagyo-
mány. Többségük tehát eb-
ben is szeretne majd elhe-
lyezkedni, amire jó esélyt 
lát a munkaerőpiacon. Azt 
már csak 42 százalékuk 
gondolja, hogy a megszer-
zett gyakorlati tudás ele-
gendő lesz az önálló munka-
végzéshez.

A diákok nagy többsége 
külföldi tapasztalatszerzés-
ben is gondolkodik. A biztos 
állás elérésében a jó képes-
ségeket és a szaktudást je-
lölték meg legtöbben az első 

helyen, mindjárt utána vi-
szont a jó kapcsolatok ke-
rültek.

Dózsa Lajos, a Kós Károly 
Szakképző Iskola megbízott 
igazgatója kiemelte: Ma-
gyarországon a szakképzés 
stratégiai ágazat, így ez a 
partnerségi program nem-
csak a szakma kiválasztá-
sában, hanem akár a pálya-
módosításban is segítséget 
nyújthat a tanulóknak. An-

nál is inkább, mert egy nyol-
cadikostól nem lehet elvárni, 
hogy egész életére szóló, fe-
lelős döntést hozzon. Jó, ha 
tudja, hogy van lehetőség a 
változtatásra! Az intézmény 
diákjai kíváncsian és öröm-
mel vettek részt ezeken a 
felméréseken – fűzte hozzá 
az igazgató.

Az Erasmus+ projekt 
záró rendezvényét Pozsony-
ban tartják majd a pályázat 
partnerei, amikor összeha-
sonlítják és kiértékelik az 
eredményeket. Ám a Napra-
Forgó a folyamatban lévő 
SCOLA projekt keretében 
tovább folytatja az együtt-
működést a Kós Károly 
Szakképző Iskolával, amely 
elsősorban a pedagógusok-
nak nyújt segítséget a diá-
kok felkészítésében.

Közben körvonalazódik 
egy közös készségfejlesztő 
kísérleti képzés megszerve-
zése is – nyilatkozta la-
punknak Bartha Katalin, a 
Napra-Forgó projektvezető 
munkatársa. Hozzátette: az 
Erasmus+ felmérései rá-
mutattak, hogy a szakképe-
sítést megszerző diákok kö-
rében sok a hasonlóság 
Szlovákiával, míg a különb-
ségek inkább az olasz diá-
koknál szembetűnőek. Ők 
sok szempontból helyzet-
előnyben vannak és valami-
vel több tapasztalattal is 
rendelkeznek. Így válasza-
ik is árnyaltabbak voltak, 
mint az érdi fiatalokéi. 
Utóbbiak viszont meglehe-
tősen reálisan látják a hely-
zetüket és azt is, mi a fontos 
számukra. Más kérdés, 
hogy milyen szinten tudnak 
megfelelni korunk kihívá-
sainak. Ez a program némi 
segítséget kínált nekik ab-
ban, hogy minél magabizto-
sabban tudjanak kilépni a 
munkaerőpiacra. Ezzel 
együtt felhívta a figyelmü-
ket, hogy akkor lesznek iga-
zán sikeresek, ha tudatosan 
alakítják ki a jövőképüket.

 n BÁlINT EdIT

A Fácán óvoda újjáépítése volt a témája a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatónak, ame-
lyen bemutatták az új intézmény látványterveit is.

Előreláthatóan másfél év 
múlva nyithatja meg kapuit 
az új Fácán óvoda, amely a 
jelenlegi épület szomszédsá-
gában, a füves sportpályán 
épül majd meg. Ezt követően 
a régi ovit lebontják, a he-
lyén a Batthyány iskolát húz-
zák fel, amely sportlétesít-
ményekkel, gimnáziumi ta-
gozattal bővül majd. Az álta-
lános iskolai rész 2018-ban, 
a gimnáziumi tagozat várha-
tóan 2019-ben készül el. Az 
óvodai nevelés, tanítás az 
építkezés lépcsőzetes meg-
valósításnak köszönhetően 
folyamatos lesz az intézmé-
nyekben – ismertette az el-

képzeléseket T. Mészáros 
András. A polgármester el-
mondta azt is: az új óvoda 
350 millió forintba kerül, 
ebbe beletartoznak a kiszol-
gáló- és játszóeszközök, bú-
torok is, hiszen mindenből 
újat kap az intézmény.

Az óvoda terveit Subert 
István tervező mutatta be a 
sajtónak, hangsúlyozva: a 
korszerű óvodaépületet sze-
rencsére egy olyan telekre – 
azaz a jelenlegi focipályára 
– tudják felhúzni, amely 
mind a területi, mind a minő-
ségi elvárásoknak megfelel.

– A létesítményben öt hat-
van-hatvan négyzetméteres 

csoportszobát alakítunk ki, 
amelyek egyenként harminc 
gyermeket tud majd befo-
gadni. A kicsiknek csopor-
tonként külön udvaruk lesz, 
de egy nagy, közös tér is ren-
delkezésükre áll majd – is-
mertette a koncepciót Subert 
István, aki elmondta azt is: 
nagy hangsúlyt fektetnek 
arra is, hogy az épület gaz-
daságosan üzemeltethető le-
gyen.

– Az ötcsoportos intéz-
mény koncepciójának kiala-
kításánál együttműködünk 
az iskola tervezőcsapatával, 
így komplex beruházás való-
sulhat meg a Fácán közben 
– hangsúlyozta a tervező, 
aki kérdésünkre elmondta 
azt is: a Fácán közben végig 
parkolóhelyeket alakítanak 
ki az iskola, óvoda előtt, és 

szükség szerint további par-
kolókat is létre tudnak hozni 
a mellékutcában a vízelveze-
tő árkok lefedésével.

– Mivel az óvodát, iskolát 
határoló utcák rendkívül 
szűkek, a Fácán közt 
egyirányúsítják majd a je-
lenlegi focipályától, az isko-
la irányában – tette hozzá a 
tervező.

T. Mészáros András sajtó-
tájékoztatóján ismertetett 
egy levelet is, amelynek író-
ja, egy érdi lakos, azt kifogá-
solta, hogy panaszát – a Fe-
hérvári úti autószerviz előtt 
tönkrement az útpadka –, il-
letve javaslatát – miszerint 
itt gyalogátkelőhelyet kelle-
ne létesíteni – az önkor-
mányzat mostanáig nem or-
vosolta, teljesítette.

A polgármester hangsú-
lyozta: az esős időben tönkre-
ment útpadkát az ÉKFI kija-
vította, így már nem áll meg a 

víz a járda és az úttest közti 
területen, és elkezdték meg-
vizsgálni a gyalogátkelő léte-
sítésének lehetőségét is.

– Itt nem csak pár csík le-
festéséről van szó: tervezési 
és egyéb költségekkel együtt 
a gyalogátkelő létesítése 3–4 
millió forintba kerül, ráadá-
sul ez az útszakasz nem is a 
városé, hanem a közútkeze-
lőhöz tartozik, tehát a zebra 
kialakításához még az ő en-
gedélyük is szükséges – 
hangsúlyozta T. Mészáros 
András

– A levél íróját is tájékoz-
tattam fentiekről – jegyezte 
meg a polgármester, hozzáté-
ve: új járdák, utak kiépítésére 
jelenleg nincsenek forrásaik, 
de a télen keletkezett hibákat 
városszerte orvosolni fogják.

– Folyamatosan hangsú-
lyozom: a város még nincs 
készen. Ahhoz, hogy ez meg-
valósuljon, kell még körülbe-
lül 200 millió forint, valamint 
öt-tíz év. Kérem a lakosságot, 
addig is viseltessen türelem-
mel az ilyen problémák iránt 
– zárta szavait T. Mészáros 
András. n ÁdÁM KaTalIN

Magyarország határa biztonságos – jelentette ki Pintér Sándor belügymi-
niszter szombaton Budapesten, A magyar önkormányzatok a betelepítési 
kvóta ellen című konferencián, amelyen a részt vevő polgármesterek 
politikai nyilatkozatot fogadtak el.

A belügyminiszter a Me-
gyei Jogú Városok Szövetsé-
ge (MJVSZ) által rendezett 
tanácskozáson, a Millenári-
son köszönetet mondott a ma-
gyar határ biztonságát ga-
rantáló, a munkájukat sok 
esetben „embertelen körül-
mények között” végző rend-
őröknek, határvadászoknak, 
honvédeknek.

– „A népvándorlást a külső 
határok mentén meg kell állí-
tani”, csak azokat szabad be-
engedni, akik „valódi mene-

kültek, és hátsó szándék nél-
kül érkeznek” az Európai 
Unióba – mondta Pintér Sán-
dor, aki szerint csak így bizto-
sítható Magyarország és az 
EU biztonsága.

Emlékeztetett arra, hogy a 
kormány a napokban mene-
kültügyi válsághelyzetet hir-
detett ki, amit azzal indokolt: 
„nem tudjuk, hány ember re-
kedt Szerbiában, Horvátor-
szágban, és ők a későbbiek-
ben milyen magatartást tanú-
sítanak, hogy az unió terüle-

tére, a schengeni területre 
bejussanak”.

Szita Károly (Fidesz–
KDNP), Kaposvár polgármes-
tere, az MJVSZ elnöke kö-
szöntőjében szintén úgy fo-
galmazott: „védelmet nyúj-
tunk a menekülteknek, de 
nem kérünk a kalandorok-
ból”. A polgármester bírálta, 
hogy az EU az illegális beván-
dorlók visszafordítása helyett 
a szétosztásukat jelölte meg 
célként. Közölte, hogy eddig 
913 magyarországi település 

emelte fel szavát a „jogtalan, 
ésszerűtlen és veszélyes” kö-
telező betelepítési kvóta ellen.

Tarlós István főpolgár-
mester bejelentette, hogy a 
Fővárosi Közgyűlés követke-
ző ülésén hivatalosan is csat-
lakozik a kormány kötelező 
uniós betelepítési kvótát el-
utasító álláspontjához.

Tarlós István hangsúlyoz-
ta, hogy a rászorult menekül-
teket saját lakóhelyükön kell 
segíteni. „Nem akarjuk ve-
szélybe sodorni, feladni a ma-
gunkét” – közölte, megje-
gyezve, hogy Angela Merkel 
német kancellárnak éppen 
annyi joga van eldönteni, ki-
ket fogad be, mint bármely 
magyarországi településnek.

A kétórás konferencia vé-
gén a résztvevők elfogadtak 
egy nyilatkozatot, amelyben 
– mint azt Szita Károly is-
mertette – elfogadhatatlan-
nak nevezik, hogy az EU ál-
tal „erőltetett” kötelező bete-
lepítési kvóta alapján „Ma-
gyarországra százezres 
nagyságrendben telepítené-
nek bevándorlókat” a ma-
gyar parlament, önkormány-
zatok, helyi lakosok megkér-
dezése, jóváhagyása nélkül.

Rögzítették: minden esz-
közzel fellépnek a kötelező 
betelepítési kvóta ellen, és tá-
mogatják a kormány ezt célzó 
intézkedéseit, így a kvótaelle-
nes népszavazást is.

 n MTI

Reálisan látják helyzetüket az érdi szakiskolások

Magabiztosan  
a munkaerőpiacon

Helyi adók

Küldik az egyenleg-
értesítőket

Mi folyik a Zámori úton?

A Kós diákjai kíváncsian és örömmel vettek részt a felméréseken

A télen keletkezett úthibákat városszerte kijavítják

Új óvoda épül a Fácán közben

A Fácán közben végig parkolóhelyeket alakítanak ki az iskola, óvo-
da előtt

Az óvoda 350 millió forintba kerül, ebbe beletartoznak az új kiszolgáló- és játszóeszközök, bútorok is

„Védelmet nyújtunk a menekülteknek, de nem kérünk a kalandorokból”

Kilencszáztizenhárom település a kvóta ellen



8 9| 2016. március 16. |    kultúra kultúra   | 2016. március 16. |

Kettős könyvbemuta-
tóra került sor a múlt 
szerdán az Érdi Len-
gyel–Magyar Kulturális 
Egyesület szervezé-
sében a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban.

A március 15-ei nemzeti 
ünnepünk alkalmából két 
történész a forradalomhoz 
szorosan kapcsolódó, hiány-
pótló kötetére hívta fel az 
érdi hallgatóság figyelmét.

Mindkét könyv az 1848–
49-es forradalom és szabad-
ságharcban közvetlenül 
részt vevő külföldi katona-
sággal foglalkozik, csak-
hogy más-más előjellel. Ko-
vács István Honvédek, hír-
szerzők, légionisták című 
kötete a mi oldalunkon álló, 
a magyar seregekhez csatla-
kozó, azokat segítő lengyel 

hadnagyok és közkatonák 
életrajzával foglalkozik. 
Rosonczy Ildikó Orosz 
fegyverekkel Ferenc Józse-
fért című könyve viszont az 
ellenséget mutatja be, arról 
szól, hogyan érkezik meg az 
orosz segítség és vesz részt 
a forradalom leverésében.

Mint az ünnepi könyvbe-
mutatón kiderült, a két kötet 
szerzője történész házaspár. 
Kovács Istvánt, az egykori 
krakkói konzult régi isme-
rősként üdvözölhették köre-
ikben az érdiek, hiszen több-
ször is volt már vendége az 
Érdi Lengyel–Magyar Kul-
turális Egyesület rendezvé-
nyeinek. Felesége, Rosonczy 
Ildikó szintén történész, rá-
adásul ő is olyan területet 
választott kutatása tárgyá-
ul, amely eddig nemcsak fel-
dolgozatlan volt, hanem egé-
szen mást írtak róla és más-
ként tanították az iskolák-

ban, mint amit a könyv írójá-
nak sikerült feltárnia.

Ennek oka elsősorban ab-
ban keresendő, hogy a harco-
kat lezáró orosz beavatkozás-
ról egészen a rendszerváltá-
sig nagyon kevés hiteles 
anyag állt a történészek ren-
delkezésére, hiszen a szovjet 
levéltárak 1990-ig zárva vol-
tak a magyar történelemtu-
dósok számára. Miután lehe-
tőség nyílt a kutatásra, 

Rosonczy Ildikónak abban a 
kiváltságban volt része, hogy 
csaknem fél évig búvárkod-
hatott a szovjet birodalom 
hadtörténeti „aranybányájá-
ban”, így rengeteg olyan iz-
galmas dokumentumra buk-
kant, amelyek addig rejtve 
voltak a történészek előtt. 
Ráadásul az orosz beavatko-
zást a magyar szabadság-
harcba – Haynautól kezdve a 
marxista történelemtudomá-

nyig – igyekeztek jelentékte-
len eseményként kezelni.

Férjének, Kovács István-
nak 2007-ben már megjelent 
az a kötete, amely az 1848–49-
es magyar forradalom és sza-
badságharcban részt vevő 
lengyel katonák életrajzát 
dolgozta fel. E kettős könyvbe-
mutatón ennek a könyvnek a 
meglehetősen vaskos, kibőví-
tett változatáról beszélt az 
érdi közönségnek, amelyben 
már csaknem három és fél 
ezer lengyel katona sorsáról, 
életéről olvashatók feljegyzé-
sek. Az utókor számára sok 
esetben nem a tábornokok és 
ezredesek élete az igazán iz-
galmas, hanem a közkatoná-
ké, akiknek életrajzi adatai-
ból, levelezéseikből vagy visz-
szaemlékezéseikből hihetet-
lenül érdekes történetek, 
szerteágazó kapcsolatok, 
messzire nyúló rokoni szálak 
bontakoznak ki előttünk. Nem 
csoda, hogy a megismert ada-
tok alapján – ha nem is mind-
egyik, de – számos közkatona 
életrajza egy-egy újabb könyv 
megírására sarkallja a szer-
zőt. Kovács István elárulta: 
már készül is egy ilyen kötet, 
amellyel hamarosan az érdi 
olvasók is megismerkedhet-
nek. n BÁlINT EdIT

Ha nem az én hibám, mégis 
kié?

Ha nem én tehetek róla, 
mégis ki?

A parancsoktól függetlenül, 
én is önálló ember vagyok, 
akinek megvan a joga ahhoz, 
hogy döntéseket hozzon. Per-
sze, könnyű lenne elhárítani a 
felelősséget, de… a saját sze-
memmel láttam, mit tettem 
vele, mit tettem a saját kezem-
mel.

Ez igenis az én döntésem 
volt.

Választás elé állítottak.
Élet vagy halál?
Én a halál mellett döntöt-

tem.
Bocsáss meg – zokogok to-

vábbra is.
Bocsáss meg!
Könyörgöm, bocsáss meg! – 

a hangom rekedt, a torkomat 
mintha vasmarokkal szoríta-
nák. Az ujjainkat összefonom, 
halovány csókot lehelek a kéz-
fejére, majd felállok és a kése-
mért mozdulok.

Mi lesz most? – kérdezi hal-
kan.

Előre sejthette a választ.
Vége.
Fény. Világosság. Álom.
Csend. Békesség. Nyuga-

lom.
A rácsok közt a telihold pont 

az én arcomat süti. Kinyújtom 
a kezem, az ezüst fény mintha 
a tenyerembe ömlene. Össze-
zárom az öklöm körülötte, a 
fény kifolyik az ujjaim közül.

Ez is mulandó.
Mint minden más.
Minden, ami szép és jó.
Ami elhozza a várva-várt 

világosságot és békességet. 
Ami reményt nyújt.

Ami életben tart.
Vér. Sötétség. Félelem.
Sikoly. Dermedtség. Kétség-

beesés.
A jéghideg fém élesen bele-

vág a csuklómba. A kemény 
ágyon izzadva ébredek.

A kezemben érzem a kést, a 
karomon lecsurgó vért, a köny-
nyeket, amik a szememet 
szúrják.

Egy hetet aludtam, válta-
kozva lidérces és pillekönnyű 
álmoktól kísérve. Ha lehuny-
tam a szemem, mindent elfelej-
tettem, de amint felébredtem, 
az emlékek tonnás súlyként 
hagytak nyomot a mellkaso-
mon. A szívem elnehezült és 
azt kívántam, bár le tudnám 
hunyni a szemem újra, és bele-
süppedhetnék egy nyugod-
tabb, békésebb, felelősséggel 
nem járó létbe.

De egyszerűen képtelen va-
gyok szabadulni a gondolattól, 
hogy egyszer elfelejthetem, 
amit tettem. Akármennyire is 
rettegek a valóságtól, a fele-
dést nem kívánom.

Rájöttem, nem minden szép, 
ami egyszerűnek tűnik. És 

nem minden olyan egyszerű, 
mint amennyire szépnek lá-
tod.

Az Ítélet napja.
Csak erre tudtam gondolni, 

amikor reggel, sokkal inkább 
hajnalban, felébredtem. Érde-
kes mód az álmom könnyed 
volt, egy nem létező boldog-
sággal csábított. Ma éjjel for-
dult elő velem először, hogy az 
agyam kétségbeesetten akart 
kiszakadni az álomból.

Nem kívántam a hazug való-
ságot élni, nem kívántam, 
hogy megnyugvást találjak 
egy álomban, hogy boldog le-
gyek egy nem létező világban.

Görnyedt háttal ültem a cel-
lámban felállított kis ágyon és 
azon gondolkoztam, megka-
pom-e a megfelelő ítéletet. Azt, 
amit ténylegesen megérdem-
lek. Szinte biztos voltam ben-
ne, hogy ha nem is a törvény, 
de valaki valódi igazságszol-
gáltatásban részesít.

Az őrök negyedóra múlva 
kinyitották a nyikorgó ajtót és 
rám se nézve, hozzám se szól-
va felrángattak és magukkal 
cipeltek a tárgyalóterembe.

Felkészültem. Lelkileg is. 
Már rég.

Nagyjából az első napon, 
amikor úgy döntöttem, meg-
untam az életet és a legjobb az 

lenne, ha véget érne minél ha-
marabb.

Ez nem következett be, de 
rohamosan megrövidítettem 
azzal, hogy elvállaltam Ame-
rika leggazdagabb, legbefo-
lyásosabb vezetőjével megál-
dott maffiahálózat egyetlen, 
gyilkolásra kiképzett tagjá-
nak szerepét.

Magam választottam.
Úgy gondoltam, már úgyse 

számít. Minden jobb annál, 
mint ebben a világban élni, tu-
domást se véve arról a mérhe-
tetlenül sok szörnyűségről, 
ami körülöttünk történik.

Így inkább a részévé vál-
tam.

A bűnök legsúlyosabbikát 
követtem el nap mint nap.

Gyilkoltam.
Most itt állok egy terem kö-

zepén. A terem tömve van em-
berekkel, akik ugyanarra vár-
nak, mint én: az Ítéletre. Vád-
lón mered rám több száz szem-
pár, de zajt nem hallani. Néma 
csendbe burkolózik a magas, 
kupolás tárgyalóterem.

Nem tudom, lehet, csak kép-
zelem, de mintha éles szélfu-
vallat vágna át a sorok közt; 
egyenest felém tart.

Megborzongok.
Rossz előérzetem van.
Aaron Giver, tagadod, hogy 

a Tartaros néven ismert bűn-

ügyi szervezettel kapcsolat-
ban állsz?

Nem.
Tagadod, hogy részt vettél 

a 2013. évi nagyszabású rabló-
támadásban, amit az állami 
kincstár ellen szervezett a 
Tartaros?

Nem…
Tagadod, hogy… – nem hal-

lom már a bíró szavait. Min-
dent valami homályos köd von 
be körülöttem.

Miről beszél?
Rablótámadás?
Mi folyik itt?
Tagadod? – az éles hang 

újra eljut hozzám. Zavartan 
nézek végig a bíróság tagjain. 
Aztán a körülöttem ülő embe-
reken.

Nem – lehelem, mint egy kö-
telező válaszként. A tömeg egy 
emberként hördül fel.

Nem értem, miért.
Az agyam megállás nélkül 

kattog, nem értem, hogy tör-
ténhetett.

Mi van az én valódi bűneim-
mel?

A zavarodottságom átmegy 
rémületbe.

Ha nem a halál a bünteté-
sem, el kéne mennem innen, el 
kell szöknöm.

De a lábam nem mozdul. Le-
nézek rá, de nemcsak a lábam, 
hanem egész testemben reme-
gek, mint egy falevél, amit egy 
pillanat választ el attól, hogy 
megadja magát az erős szélvi-

harnak és lehulljon a csupasz, 
sötét földre.

Az első izzadságcseppek 
végigfolynak a hátamon, a ke-
zem csúszik; bepánikolok.

A helyzet ismerős volt, nem 
először fordult elő ez velem.

Az emlékek a földhöz láncol-
tak, dermedten álltam, telje-
sen elvesztettem az idő- és 
térérzékem.

A hallásom tompa, így azt is 
későn hallom, amikor elsül 
egy fegyver, ennek a hangja 
viszont összetéveszthetetlen.

Csak a szemem nyílik tágra, 
de nem igazán lepődöm meg.

Ahogy hátratántorgok, a 
lányt látom magam előtt, a 
lányt, akit szeretek.

A vérfoltok eltűntek tökéle-
tes arcáról, fáradtság helyett a 
tekintetében megvetést látok. 
Haja gyönyörűen hullámzik 
körülötte.

Semmi baja.
Elmosolyodom.
Hisz ennek így kellett tör-

ténnie. Mindennek pont fordít-
va, mint azt én elképzeltem. Ez 
a gondolat túl fájdalmas ah-
hoz, hogy elviselhessem.

Inkább lehunyom a szemem, 
és így valami sokkal szebben 
van részem.

Bár tudom, ez mind csak 
egy álom, amit én nem érhetek 
el soha.

Mert a valóság, a valóság, 
ami nekem jutott, ennél sok-
kal, de sokkal valósabb.

Azt, hogy hányan végezhettek fél évszázad alatt a 
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolában, nehéz 
volna pontosan megmondani, de azt is, hányan 
vitték valamire. Az 50 éves jubileum jegyében 
művésszé vált tanítványok adtak hangversenyt 
pénteken este a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pont kamaratermében.

Zsúfolásig megtelt a terem 
az egyórás, igen színvonalas 
koncertre, amelyen többek kö-
zött felcsendült Bach, Mozart 
és Liszt egy-egy műve. Első-
ként Sipos Cecília barokk 
csellóval lépett fel, hogy meg-
szólaltasson egy Bach- és egy 
Hook-szerzeményt, Rédai Er-
zsébet, egykori tanárának köz-
reműködésével. A csellómű-
vésszé vált tanítvány, az érdi 
zeneiskola után a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépis-
kolában, majd a bécsi és a grazi 
zeneakadémián folytatta ta-
nulmányait, Grazban éppen tíz 
éve diplomázott és a város ope-
raházában helyezkedett el, be-
járta a fél világot. Két éve inten-

zíven foglalkozik a barokk ze-
nével, a historikus előadás-
móddal és a linzi Bruckner 
Egyetemen szerzett mesteri 
diplomát barokk cselló szakon. 
Rédai Erzsébet és Szabó Júlia 
tanárai büszkék rá.

Ez utóbbi tanította Szokolai 
Zoltánnal és Maros Ákossal 
egyetemben a következő büsz-
keséget, Szalóki Rolandot, aki 
zeneszerzőként mutatkozott be 
a jubileumi hangversenyen. A 
Szonett az Otter folyóhoz című 
szerzeménye Szóka Júlia 
énekművész, zenepedagógus 
tolmácsolásában csendült fel, 
kísért Rostás Zoltán zongorán. 
Az ifjú zenész, zeneszerző je-
lenleg a Miskolci Egyetem Ze-

neművészeti karának hallgató-
ja, mesterszakon első éves. A 
harmonikát trombitára cserél-
te, a zeneszerzés számára hob-
bi. Másik szerzeményét az érdi 
Lukin Vonósnégyes adta elő.

Ezt követően Kiss Klára 
Viktória zongorázott, Sinding 
Tavaszi zsongását adta elő. A 
koncert végén is fellépett volt 
tanárával, Németh Ferenccel, 
a „négykezes” Liszt II. Magyar 

Rapszódiájával arattak sikert. 
Nemcsak neki köszönhet so-
kat, hanem Szabó Júlia és Sze-
rencsés Márta zenepedagógu-
soknak is. 1999-ben a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem Tanárképző In-
tézetében végzett, tíz éve a 
biatorbágyi Szakály Mátyás 
férfikórus kísérője és karna-
gya, jelenleg a fővárosi Szabol-
csi Bence Zeneiskola tanára.

Az est igazi kuriózuma a 
Farkas testvérek voltak, 
Áron gordonkán, Sára fuvo-
lán, Erzsébet és Izsák hege-
dűn játszott egy Mozart-mű-
vet. A Farkas családban 
egyébként nyolc gyerek van, 
mindnyájan tanultak az érdi 
zeneiskolában, de már csak 
négyen muzsikálnak rend-
szeresen.

 n TEMESI lÁSZlÓ

Honvédek, hírszerzők, légionisták

Barátok és ellenségek az 
1848–49-es a szabadságharcban

Kovács István és felesége, Rosonczy Ildikó a szabadságharcban ba-
rátként és ellenségként részt vevő idegen katonákról írtak könyvet

Ötvenéves a Lukin iskola

Művésszé vált tanítványok hangversenye

A Farkas testvérek a Lukin emlékplakettel

Németh Noémi: Valós valóság (2. rész)

Kényelmi Cipők
Nálunk a minőség számít!

Tavaszi
raktárkisöprő

akció!
30–50% kedvezmény
a tavalyi kényelmi cipő

modellekre!
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40

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

Megnyitottunk!
Trapézlemez, cserepeslemez gyártás és forgalmazás Érden!

Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től
Színes trapézlemezekméretre
rendelhetők:1549Ft/m2-től

Cserepes lemezek
már1639Ft/m2-től

Szendvicspanel3937Ft/m2-től
Bádogos termékek

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147.
06-70-633-3600 • info@martonacel.hu

2462 Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104 • martonvasar@martonacel.hu
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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 március 4-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!

33
50

49

„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

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
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Bíró András versei 

Szigeti Eszter és Varga Zoltán zenéjével 

2016. márc.18. (péntek) 15.00. 

Érd, Budai út 24. 

Óperencia - Bíró András 
Könyváruház 

Lemezek a helyszínen kaphatók! 

KÖNYV
Elif Shafak: Becsület

A regény eredeti címe Iskender, így 
hívják a főszereplőt. A név jelentése: be-
csület. A történet egy kis kurd faluban 
kezdődik és ott is ér véget. Az 1945-ben 
született ikerlányok, Pembe Kader (Ró-
zsaszín Végzet) és Jamila Yeter (Elég 
Szépség) élete – bár külsőre tökéletes 
hasonmásai egymásnak – mégis más-
képp alakul. Pembét feleségül vette egy 
török fiú, és Isztambulba, majd London-
ba vitte. Jamila viszont otthon marad, a 
gyógyításnak él. Mindkettőjük életét 
megkeserítik a hagyományok: Jamila 
nem mehet soha férjhez, Pembe pedig 
hiába nem él együtt évek óta a férjével, 
a szabályok tiltják a válást vagy hogy 
más férfival megismerkedhessen.

Hol a kietlen kurd faluban járunk, hol a 
kilencvenes években, Angliában, ahol a 
bevándorlók próbálják megőrizni a ha-
gyományaikat, miközben igyekeznek 
beilleszkedni. A modern környezet elle-

nére a török nők nem léphetnek ki sor-
sukból. Ha egy nő becsületén folt esik, a 
család egyik férfitagja kapja a feladatot, 
hogy elégtételt vegyen, mégpedig úgy, 
hogy a vétkes asszonyt meg kell ölnie. Ez 
az oka annak, hogy a Toprak család egyik 
tagja gyilkosságra ragadtatja magát.

A regényt több rangos nemzetközi 
irodalmi díjra is jelölték. Hősei idegen 
földön, idegen kultúrában keresik a 
boldogságot, de utazhatnak akármi-
lyen messzire, nem szabadulhatnak a 
hagyományoktól, hiedelmektől és kö-
telességektől, amelyeket pedig maguk 
mögött akartak hagyni.

Elif Shafak 1971-ben született Stras-
bourgban, emigráns török szülők gyer-
mekeként. Írói nevének anyja nevét 
vette fel, ami hajnalt jelent. Regényeit 
török és angol nyelven írja.

Keressék a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár állományában!

ZENE

Makám: Holdfényt vetettem
A Makám együttest 1984-ben alapítot-
ta Krulik Zoltán. 1999-ig instrumentális 
etno-dzsesszt játszottak, amelyben 
egyaránt szerepet kaptak az ázsiai és 
távol-keleti gyökerek, a Balkán befo-
lyása és a kortárs zene is.
1999-ben új korszak kezdődött a zene-
kar életében, onnantól tematikus, vo-
kális albumok sorával tűntek ki. Az első 
ilyen a SkanZen volt, majd a 9 colinda, a 
Szindbád, az Anzix és az Almanach követ-
kezett, olyan ragyogó énekesnők közre-
működésével, mint Bognár Szilvia, Lovász 
Irén, Palya Bea, Szalóki Ági és Lázár Erika.
A 2009-es Yanna Yova albumra újjá-
szerveződött, megfiatalodott a zene-
kar. A  hangvétele is frissebb lett, im-
már olyan stílusok felé is nyitva, mint 
a pop és a reggae. Így a Makám mára 
igazán komoly szereplő a világzene 
színpadán.

Holdfényt vetettem című albumuk 
2015-ben jelent meg, amely megzené-
sített Weöres Sándor-versekből áll. Az 
1944-ben megjelent Medúza című kö-
tetének záró ciklusa, „a dalok, epigram-
mák, ütempróbák, vázlatok, töredékek” 
alcímet viselő, 120 verset tartalmazó 
Rongyszőnyeg verseiből válogat.
Weöres csapong, számtalan különféle 
hangulat, stílus, nyelvezet jelenik meg: a 
könnyed játékoktól a legmélyebb filozó-
fiáig. Ezt a csapongást, a „rongyszőnyeg” 
jelleget igyekeztek megőrizni a lemezen. 
Krulik Zoltán jellemzésével: „Számomra 
ez egy metafora: hogyan lehet sokszínű-
ségből, a kis mozaikokból egységet, szép-
séget, mindennapiságot létrehozni?” Így 
ragadva meg a mondanivalót, mindazt 
igényes, különleges zenében elbeszélve, 
Korzenszky Klára és Kuczera Barbara ének-
hangjával kísérve: különleges élmény!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Sváb batyus bálunkra, 

amelyet a Finta Rendezvényteremben 
(Érd, Velencei út 29.) tartunk 

2016. április 2-án, 1900 órakor.

a belépőjegy ára: 2000 Ft/fő

Fellépők:
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda Katica csoportja

Marianum Általános Iskola néptáncos csoportja
Rosenbrücke Énekkar

GroßturwallerTänzer tánccsoport

Zene: LohrKapelle zenekar
Szervező: az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Jegyek igényelhetők: Eszes Máriánál: 30/336-4004

Egyre többször. A múltkor, 
amikor valakinek egy régi, 
Székesfehérváron látott ki-
állításról meséltem, közben 
egyfolytában a festőművész 
nevén gondolkodtam. Csak-
hogy nem jutott eszembe, így 
azután elkerültem a problé-
mát és nem is említettem a 
nevét, csak magányos céd-
rusról, libegő alakok körtán-
cáról és görög színház rom-
jairól meséltem. Végül, nagy 
nehezen eszembe jutott a pa-
tikusból lett festőzseni neve, 
már azt is hozzá tudtam ten-
ni a meséhez, hogy Csontvá-
ry művészpályáját azzal 
kezdte, hogy megtanult – és 
a képeit nézve, laikusok szá-
mára bármilyen furcsán 
hangzik, tudott is – rajzolni.

n  n  n
Mostanában egyre többet 

foglalkoztatnak az öregség 
kísérő jelenségei, az egyre 
gyakrabban jelentkező tüne-
tei. A minap a feleségem egy 
régi-régi, kínosan kellemet-
len történetünket említette – 
és nem emlékeztem rá. Sem 
az egészre, sem a részletei-
re. Csak a helyszín és a kö-
rülmények (havas eső esett) 
felidézése, a szereplők ösz-
szeszedegetése után rajzoló-
dott ki a kép, úgy, ahogy.

Megértettem akkor, s meg-
tapasztaltam az infovesztés 
kegyelmét. Elviselhetetlen 
lenne, ha mindenre emlékez-
nénk, ami valaha velünk tör-
tént.

n  n  n
Persze, sok mindenre em-

lékszik az ember, olyasmire 
is, amire nem akarna. Szíve-
sebben arra, ami kellemes 
vagy érdekes emlék. Emlék-
szem például arra, hogy 
Somfai István tanár úr, a 
POLY-ART PÓDIUM antoló-
gia néhány évvel ezelőtti kö-
tetének bemutatásakor meg-
említette azt a véleményt, 
hogy mindannyiunk életé-
ben lehet mintegy 100 ember, 
aki az eltelt évtizedek során 
döntő vagy legalábbis fontos 
hatással volt a sorsunk ala-
kulására. Akiknek a hatása, 
így vagy úgy, máig érvénye-
sül.

Nem szeretem a százas lis-
tákat. Egyáltalán a listákat. 
Időnként listázást emleget-
nek egyes politikusok, azt 
burkolt zsidózásnak nevez-
ve. Néha hallhatunk, a hatá-
saiban a Rákosi-rendszert 
túlélő, néhányunk (vagy jó 
néhányunk?) életében máig 
gátló hatású listákról. Ilyen 
volt a B-lista, amely a lexi-

kon szerint „a politikai okok-
ból a rendszer által kiválasz-
tott személyek listája volt, 
akiknek a mindennapi, civil 
sorsa a munkából való elbo-
csátás, akadályoztatás és 
hátrányos megkülönbözte-
tés lett”. Voltak – és bizonyá-
ra vannak is – nevenincs lis-
ták. Ilyen lehetett az a sosem 
látott lista, amelyre 
hivatkozva nekem le-
hetetlenné tették, hogy 
diplomás építészmér-
nök legyek Magyaror-
szágon. Mesélhetnek 
nekem „puha diktatú-
ráról”, „gulyáskom-
munizmusról”; a hat-
vanas évek második 
felétől a nyolcvanas 
évekig benne éltem – 
és nem sírom vissza. A 
következő évtizedet, 
ötvenéves koromig,  
pedig még annyira 
sem. Akkor még azt 
gondoltam, annál már 
nincs lejjebb, de a rá-
következő évek nem 
egyszer rácáfoltak az 
optimista várakozá-
sokra.

n  n  n
Soha nem lenne szabad fi-

gyelmen kívül hagyni a népi 
bölcsességet (vagy pesti 
morbid humort): az optimis-
ta és pesszimista között az a 
különbség, hogy emennek 
pontos információi vannak.

n  n  n
Visszatérve magára a lis-

tázásra. Annak idején (kb. 
1975-ben) az OMF szakem-
berei megpróbálták „A 100 
legfontosabb műemlék” lis-
táját összeállítani. Össze is 
állították, közreadták. Nem 
én voltam az egyetlen, aki 
másképp állította volna ösz-
sze. Módosították a 100-as 
listát. Azután módosították 
a módosított listát. Azután 
újra módosult, minél többen 
szóltak hozzá, annál jobban 
– míg végül elmúlt. A 4. vagy 
5. változatot még láttam, de 
az akkor már köszönővi-
szonyban sem volt az elsővel.

Más. Egy nyári alkotótá-
borban megpróbáltam rábír-
ni az amatőr festőket, sorol-
ják föl a nekik legjobban tet-
sző 10 festőművészt vagy 
grafikust. Bármely korból. 
Senki nem merte megtenni. 
Azt azért mégsem hiszem, 
hogy egyikük sem ismert 
még egy tucat művészt sem. 
Azóta sem tudom eldönteni, 
mi volt a hallgatás oka. Eny-
nyire nehéz nyilvánosan 
szint vallani?

n  n  n
A száz fontos emberem kö-

zött újságírók is vannak, 
akiktől sokat tanultam eb-
ben a szakmámban. Csak a 
kortársakat említem, egy 
magyart és egy lengyelt.

KISS Károly a Magyar 
Nemzet munkatársa volt, 
amikor Pesten a New York 

Palota egyik irodájában ta-
lálkozhattam vele. Ő már 
nem él. Egy műemlékekkel, 
helyreállításnak nevezett 
rombolásokkal kapcsolatos 
ügyben találkoztunk, hívott 
és meglátogattam a munka-
helyén. Tíz évvel volt idősebb 
nálam. Valahogy kamaszko-
rom óta kedveltem a nálam 
idősebbek társaságát. A ta-
pasztaltabbak, többet látot-
takét. A kézfogása, mint egy 
faragóácsé. Akkor (még) 
nem kényszerültem újság-
írásra, ha írtam, a Magyar-
ország Műemléki Topográ-
fiájának munkatársaként, 
vagy magnós műemlék-is-
mertető szövegek kerültek ki 
a kezem alól, de leginkább 
műszaki leírások, szakvéle-
mények. Néhányszor talál-
koztunk, beszélgettünk, vi-
tatkoztunk, azután elsod-
ródtam tőle is, az alapszak-
mámból is. Azon kevesek 
egyike volt, akikkel a merő-
ben különböző mestersé-
günk ellenére beszélgetni 
lehetett. Talán a sosem emlí-
tett világnézetünk volt a kö-
zös nevező. Igaz, én nem vol-
tam börtönben ’56 után.

Ryszard KAPUSCINSKI 
lengyel újságíró. Ha egyszer 
lenne valahol „száguldó ri-
porterek” kiállítás, neki ott 
is kiemelt helye lenne. Olyan 
világjáró ő, aki mindenütt 

nyitott szemmel közlekedik, 
mintegy megfogadva, hogy 
„a megismerés nem részekre 
bontást, nem magyarázatot 
jelent. Hanem látást.” (An-
toine de Saint-Exupéry.) A 
probléma megközelítésének 
módjában, a megértés és 
közlés mikéntjében folyton 
tanulok tőle. Tanulhatok. 
Akár a mottóm is lehetne a 
következő mondata: „Min-
denből lehet téma és ezért 
mindenből lehet szöveg.”

n  n  n
Egy tudóssal készített in-

terjúm ébresztett rá, hogy a 
rég elfeledett tanáraim közül 
hányan járultak hozzá ka-
rakterem alakulásához és 
befolyásolhatták a példájuk-
kal a sorsomat. Érdekes, 
hogy elsőre a jó példákra 
gondolok, akik egy-egy mon-
dattal, egy gesztussal vagy a 
kritikus helyzetekben a ma-
gatartásukkal hatottak rám, 
még akkor is, ha csak később 
vettem azt észre. Ha az egye-
temeimet is hozzáveszem, 
hamar kitelne/betelne a szá-
zas lista.

Sokkal, sokkal rövidebb 
lenne a rám erős hatást gya-
korolt papok, meg a lányok, 
asszonyok sora. Azért lenne 
jó néhány; közöttük ma is élő, 
igen nagy hatású személyek.

És a legrövidebb sor, a leg-
inkább ártó, kártékony em-
berek sora, benne nem egy 
kisiklató, rágalmazó, félté-
keny, alattomos kolléga, fér-
fiak és nők, munkahelyi ve-
zetők; esetenként tanácsel-
nök, polgármester, üzleti 
partner – és közeli/távoli ro-
kon is.

(A sor rövidségéhez szük-
ségem van az infovesztés ke-
gyelmére.)

n  n  n
„Ha soha többet nem is be-

szélsz azzal az emberrel, 

aki megbántott, ha nem is 
látod többet, ha meg is halt, 
számodra akkor is tovább 
él, és mélyen hatással lesz 
az életedre” – olvastam va-
lahol.

n  n  n
Érdekes dolog viszont a 

világnézeti különbség. Né-
zelődő, érdeklődő és csipke-
lődő, alapjában mindent kri-
tikával fogadó emberként 
teltek az éveim, míg vala-
hogy, egy kétségbeesett éj-

szakán megrajzoltam 
szénnel (festékem nem 
volt) és a másnapi ha-
táridőre beadtam az 
Amator artium pá-
lyázatára egy képet. 
Jellemző, hogy a címét 
a bencés szerzetesek 
esti zsolozsmájából 
vettem: „A  gonosz ál-
mok fussanak”. A ké-
pet kiállították, termé-
szetesen a többi kö-
zött, itt Érden (!) és a 
battai tévések beszél-
gettek is velem róla, 
pár mondatot. (Olyan 
régen volt, hogy Érd 
TV még nem is volt…) 
Akkor úgy éreztem, és 
el is mondtam, hogy ez 
az epizód olyan, mint 
amikor egy gát átsza-
kad – vagyis folytatá-

sa következik. De majd csak 
évekkel később következett.

A rajzolással, festéssel 
úgy vagyok, mint sok ember 
a focival: szeretem, de nem 
tudom jól csinálni. Már jócs-
kán nyugdíjasként tengőd-
tem, amikor egy tanfolya-
mon, azután onnan egy ún. 
alkotótáborban ott lehettem 
a professzor emeritus Bál-
ványos Huba környezeté-
ben, hallhattam előadásait, 
képkritikáit. Alkalmanként 
találkoztunk csak, itt-ott, és 
csak percek adódtak a be-
szélgetésre. Kivéve egyszer, 
amikor Pécsett a „Nyolcak” 
kiállítására vezetett tanul-
mányi kirándulásról elszök-
ve vagy jó fél órát sétáltunk 
és beszélgettünk vele, fele-
ségemmel hármasban.

Teljesen világosan érez-
tem, tudtam, hogy a világné-
zeti (nyilván a más politikai 
szimpátiával átszőtt) alap-
állásunk különbözik – még-
is, az elmúlt évtizedben sen-
kit nem éreztem annyira 
barátomnak, mint őt. És az 
volt a jó, hogy ez kölcsönös 
volt. Barátjának nevezett, de 
már nem él.

Újra meg újra tudatosíta-
nunk kellene magunkban és 
másokban is, mennyivel 
több az élet, mint politizá-
lás.

 n VoTIN JÓZSEF

Elfelejtem a neveket

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus (forrás: mek.oszk.hu)



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

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

fonnál
20.00  Kis esti zene

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

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00  Kis esti zene

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

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

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

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

attilával

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

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

zinja
20.00  Hallgass hazait – magyar zenék 

magazinja

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

ciós műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00  Hazafelé Bálint lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni infor-

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

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

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

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

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

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

zinja
20.00  Kis esti zene

Március 21., HÉTFŐ
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témáról
19:30  Világjáró Esték – Tasmania 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 3. rész

20:00  Tim színes, magyarul beszélő ausztrál 
filmdráma R: Michael Pate 
12 éven felülieknek!

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 3. rész

23:50  Híradó
0:05  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
Március 22., KEdd
19:00  Híradó  
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Vámos Miklós beszélgető műsora 

50. rész
20:55  Globo Világjáró 13. rész
21:25  Világjáró Esték – Tasmania 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 3. rész

21:55  Fény-Kép kulturális magazin
22:25  Polgár-tár vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
22:55  Érdi Panoráma heti események 

összefoglalója
23:25  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
23:40  Híradó
Március 23., SZERda
19:00  Híradó

19:15  Párbeszéd beszélgetés aktuális 
témákról

19:30  Mozgás sportmagazin
20:00  Ők ketten színes, magyar játékfilm 

R: Mészáros Márta
21:35  Vámos Miklós beszélgető műsora 

50. rész
22:30  Polgár-társ vallás, nemzetiség, civil 

társadalom
23:00  Mozgás sportmagazin
23:30  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
23:45  Híradó
Március 24., CSÜTÖRTÖK
19.00  Híradó
19.15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 51. rész
20:00  Sztárportré 38. rész
20:30  Kézilabda-mérkőzés Érd–FTC
22:00  Érdi Panoráma heti események 

összefoglalója
22:30  Fény-Kép kulturális magazin
23:00  Fogadóóra kérdezzen a 

polgármestertől
23:30  Híradó
23:45  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
Március 25., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
20:00  Délibábok országa színes,  magyar 

filmdráma R: Mészáros Márta 
12 éven felülieknek!

21:25  Híradó
21:40  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
21:55  Tea két személyre 51. rész

22:25  Mozgás sportmagazin
22:55  Fogadóóra 

kérdezzen a polgármestertől
23:25  Fény-Kép kulturális magazin
23:55  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
0:10  Híradó
Március 26., SZoMBaT
19.00  Érdi Panoráma heti események 

összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 14. rész
20:00  Polgár-társ vallás – nemzetiség – 

civil társadalom
20:30  Világjáró Esték – Tasmania 

Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 
Múzeumban 3. rész

21:00  Mozgás sportmagazin
21:30  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
22:00  Ők ketten színes, magyar játékfilm 

R: Mészáros Márta
23:35  Párbeszéd beszélgetés aktuális 

témákról
23:50  Híradó
Március 27., VaSÁRNaP
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 51. rész
20:00  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Délibábok országa színes, magyar 

filmdráma R: Mészáros Márta 
12 éven felülieknek!

21:55  Csak tükörben
22:05  Tim színes, magyarul beszélő ausztrál 

filmdráma R: Michael Pate 
12 éven felülieknek!

23:55  Párbeszéd 
beszélgetés aktuális témákról

0:10  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

A zeneiskola története

Kiállításmegnyitó
Március 18-án, pénteken 16.30 órakor

Jubileumi hangverseny

A belépés ingyenes!
Március 18-án, pénteken 17 órakor

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR

Nébald Krisztina hímző ki-

állítása
Megtekinthető április 1-jéig

KLUBÉLET

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

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

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

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a 
Szovjetunióba kényszer-
munkára elhurcolt honfitár-
saink emlékére

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

2016. március 26-án, 
szombaton könyvtárunk 

ZÁRVa tart!

FELNŐTTKÖNYVTÁR

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

Húsvéti könyvválogatás
Március 18-tól 29-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR

Foglalkozások
A víz világnapja
Húsvétváró
Márciusban folyamatosan

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

Zenei Klub
A Bara Zenekar képviseleté-
ben Páll Éva
Március 22-én, kedden 17 órakor

PARKVÁROSI 
FIÓKKÖNYVTÁR
Húsvétváró foglalkozás
Március 22-én, kedden

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

ZENEI KLUB  
A KÖNYVTÁRBAN
Vendég a Bara Zenekar képviseletében:

Páll Éva

2016. március 22-én, kedden  
17 órakor

Helyszín a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Zenei Könyvtára
(Érd, Alsó u. 27.)

Jöjjön el hozzánk, várjuk szeretettel!
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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

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

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

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.

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

H I R D E T M É N Y
aZ ÁlTalÁNoS ISKolaI BEÍRaTÁSRÓl

A 2016/2017 tanévre történő beíratás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 8–19 óra között

2016. április 15. (péntek) 8–19 óra között
A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § (1) be-
kezdése értelmében az általános 
iskolába történő felvételről vagy 
átvételről az iskola igazgatója dönt. 
Döntését írásban közli a szülővel. 
A felvételi kérelem elutasításáról 
határozatot hoz. A felvétel elutasí-
tása esetén a szülőnek joga van az 
elutasító határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre 
hivatkozással – jogorvoslattal élni. 
Fellebbezését a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ területileg 

illetékes Tankerületi Igazgatójához 
nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kötele-
ző felvételt biztosító körzetes isko-
lába kívánja gyermekét beíratni, és 
a választott iskola a gyermek felvé-
telét elutasító döntést hoz, a szülő 
a gyermekét a döntés jogerőre 
emelkedését követő 5 napon belül 
köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára.
2016. március 8.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott
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Idén is színpadi előadással ünnepelte március 
15-ét a Vörösmarty gimnázium. Az iskola tanára, 
Ungvári Zsolt által írott darabot nemcsak az érdi 
művelődési központban, hanem Erdélyben is 
bemutatták az intézmény diákjai.

Egy tizenéves kamasznak 
Petőfiből és a szabadságharc-
ból kell felkészülnie. Ide-oda 
kattintgat a laptopján, és a je-
lenetek – a költő életéből és a 
forradalom pillanataiból – 
nemcsak a gépe képernyőjén, 
hanem a színpadon is megele-
venednek. 

– Több évtizedes hagyo-
mány már iskolánkban, hogy 
színdarabbal készülünk a 
nemzeti ünnepre. Mindig van 
egy központi gondolat, amit át 
szeretnénk adni a diákoknak. 
A mai nap üzenete kifejezetten 
a XXI. század diákjának szól, 
aki nem nagyon tud mit kezde-
ni az életével, saját magával, 
nem tudja, mit jelent küzdeni 
egy ügyért, illetve hűnek lenni 
a hazához. Ezeket a fogalma-

kat próbáltuk meg közel hozni 
a fiatalokhoz. A darab végén 
Petőfi találkozik a mai tizen-
éves Petivel, és párbeszédük 
egyértelművé teszi: a mai fia-
taloknak is feladatuk van ezen 
a világon, csak épp meg kell 
találniuk – hangsúlyozta 
Benczéné Dizseri Márta igaz-
gatóhelyettes, a diákszínpad 
vezetője, hozzátéve: bár ez egy 
fiatalos, mai darab, súlya és 
jelentősége van, tele fontos 
mondatokkal.

– A szereplő diákok erre 
ugyanúgy ráéreztek, mint a 
darab fanyar humorára, és a 
nézőkhöz is közel tudták hozni 
ezt a kort. Ha az ember nem az 
egész forradalmat kívánja lát-
tatni, csupán egy-egy részle-
tet, gondolatot próbál közel 

hozni a gyerekekhez, az embe-
ri oldalát domborítja ki a törté-
néseknek, akkor a diákok ér-
zelmileg és lelkileg is maguké-
vá tudják tenni az elmondotta-
kat – jegyezte meg Benczéné 
Dizseri Márta. 

A darabot nemcsak az érdi 
gimnazisták láthatták, hanem 
a szászrégeni gyerekek is 
megnézhetik: mint az egyik 
szereplőtől, a tizedikes Kecs-
kés Árontól megtudtuk, a Ha-
tártalanul! pályázat keretében 
harmincegy diák és négy ta-
nár utazott március 16-án Er-
délybe, ahol nyolc napot tölte-
nek. Előadják a Petőfi.hu című 
darabot a helyi művelődési 
házban, és megnézik többek 
közt Nagyváradot, a maros-
vécsi kastélyt, Marosvásár-
helyt, ellátogatnak Szovátára 
és Torockóra is. Sokak számá-
ra ez az első alkalom, hogy 
Erdélybe látogatnak – és az 
első alkalom, hogy a VMG ün-
nepi színdarabját más város-
ban is előadják.

n ÁdÁM KaTalINMit jelent egy mai fiatalnak küzdeni egy ügyért, hűnek lenni a hazához?

A mai fiataloknak is van feladatuk ezen a világon

Petőfi.hu Érden és Szászrégenben
Rekordnevezés érkezett az Érd Zenekultúrájáért 
Alapítvány és a Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola felhívására, a Regionális kamarazenekar 
versenyre, amelyet szombaton rendeztek meg a 
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.

Másfél száz ifjú zenész mé-
rettette meg magát, köztük 
természetesen érdiek is, akik 
jó helyezéseket értek el.

Két kategóriában – kis- és 
nagyobb létszámú, 3–4, illetve 
5–8 fős együttesek – érkeztek 
versenyzők Érdre, Budapest-
ről, Halásztelekről, Százha-
lombattáról és Budaörsről, 
hogy a házigazdákkal együtt, 
zsűri előtt bizonyítsák tehetsé-
güket. A zsűri elnöke Stiblo 
Anna, a Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola vezetője volt, 
de rajta kívül pontozott még: 
Krum Enikő, Madarászné 
Vajda Éva és Részegh Bene-
dek tanárok, illetve Szalóki 
Roland, a miskolci Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézet klasszi-
kus trombita-zenetanári szak 
mesterképzős hallgatója.

Ennyien még soha nem in-
dultak ezen a versenyen, a 
nagy érdeklődés bizonyára 
köszönhető a fennállásának 
50. évfordulóját éppen most 
ünneplő érdi zeneiskolában 

végzett színvonalas munká-
nak is. Az együttmuzsikálás 
öröme látszott a kis muzsiku-
sokon, akik azért erősen kon-
centráltak, el ne rontsanak 
egy-egy ütemet vagy hangot… 
Változatos volt a repertoárjuk, 
többek között Schubert, 
Haydn, Csajkovszkij, Mozart, 
Beethoven és persze magyar 
zeneszerzők művei csendültek 
fel a többórás programban.  
Valóban kora reggeltől késő 
estig zeneszótól volt hangos a 
Vörösmarty. Ennyi tehetség 
láttán nem is volt könnyű a 
zsűrinek dönteni a helyezé-
sekről.

Az érdiek jól szerepeltek, áll-
jon itt az ő eredményük: a kis 
létszámú együttesek, a triók 
I-ben első lett a Furulya-gor-
donka trió (Dömsödi Mihály 
Miklós, Zöldi Virág, Szokolai 
Lóránt), a triók II-ben második 
lett a Lukin Consort (Őrfi Lau-
ra, Kovács Katalin, Szokolai 
Lóránt), különdíjas lett az érdi 
Molto Ritmico tercett (Majoros 

Csenge, Bíró Balázs, Orbán 
Gellért). A kvartetteknél az 
érdi Ütős kvartett kapott kü-
löndíjat (Lipták Tamás, Boj-
tár Zénó, Poncz Dániel, Tóth 
Andor), második lett a Barokk 
kvartett (Dezső Diána, Révai 
Júlia, Csűrök Adél Viola, Tóth 
Imre Zoltán), a harmadik az 
Érdi Harmonika kvartett (Szo-
kolai Lóránt, Szokolai Nán-
dor, Horváth Ádám). A na-
gyobb létszámú együttesek 
kategóriájában megosztva má-
sodik lett: a Fuvola szextett 
(Molnár Orsolya, Szirmai 
Tünde, Fridély Dóra, Aradi 
Aletta, Bognár Johanna, Szé-
kács Rebeka) és a Cselló szex-
tett (Bognár Domonkos, Hor-
váth Júlia Kata, Szokolai Ló-
ránt, Nyitrai Gergely, Masa-
son Antal, Vajda Gergely), 
harmadik lett az Ütős oktett 
(Őrfi Ádám, Kiss Ákos, 
Oszlács Mihály, Kuzsel Erika, 
Lorx Miklós, Kun Dávid Máté, 
Németh Kitti, Varga Gréta).

Mint látható az eredmény-
listából, a legeredményesebb 
versenyzőnek Szokolai Lóránt 
bizonyult, aki két hangszeren, 
harmonikán és gordonkán 
játszva, négy együttessel is he-
lyezést ért el. Külön gratulá-
lunk neki!

n TEMESI lÁSZlÓ

Érd Megyei Jogú Városban 24 órás orvosi 
ügyelet működik a Szabadság tér 9. szám 
alatt (a posta helyén), Érdi Kistérségi 
Ügyeleti Centrum elnevezéssel. Az ügye-
leti ellátást biztosító szervezet: Inter 
Ambulance Zrt.

ELÉRHETŐSÉG
Felnőttügyelet: 23/365-274

Gyermekügyelet: 23/365-770

A fogorvosi ügyeletet a 
Szép és Ép Fog Kft. bizto-
sítja, Érd Budai út 3. fszt. 

2. szám alatt. Rendelési idő heti pihenőna-
pokon és munkaszüneti napokon, vala-
mint ünnepnapokon, helyszíni tartózko-
dással, folyamatos elérhetőséggel, 9.00–
15.00 óráig tartó, 6 órás rendelési időben.

ELÉRHETŐSÉG
Rendelési időben: 06 20 250 8242
Rendelési időn kívüli készenlét: 

06 20 250 8583

Az érdi ütős oktett harmadik lett a nagyobb létszámú együttesek kategóriájában

Fúvósok, vonósok, triók és oktettek

Fiatal kamarazenészek versenye

oRVoSI ÜGYElETEK

Roma ügyfélfogadás
Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Rafael Attila a hétfői és szerdai napokon 13 
és 15 óra között ügyfélfogadást tart a Polgárok 

Háza 204-es szobájában.

Telefon: 522-300/297-es mellék

Az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A HISZ érdi szervezetével közösen,

2016. április 2-án, 
szombaton 10–12 óráig

ruhaosztást tart
a Diósdi út 35-ben (régi Érusz udvar), 

ahol férfi-, női-, gyermekruhák, 
cipők és gyermekjátékok 

között lehet válogatni.
Mindenkit szeretettel várunk!

M E G H Í V Ó
Az Érdi Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola
meghívja 2016. március 18-án, pénteken,

az iskola ebédlőjében 10–11 óráig a városi 
beiskolázású ének-zene tagozatos osztályba 

jelentkező
LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS 

GYERMEKEKET ÉS SZÜLEIKET
a tagozatos ének-zenei osztály bemutató 

órájára.
Tanít Ilsofai Csilla, 

ének-zene szakos tanárnő.

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)

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

2030 Érd, Hunyadi J. u. 26.
06-23/367-157,
06-30/850-3047

segesdine@freemail.hu
www.erdikonyveles.hu
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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

FamilinFó
Megjelent a Dunántúl családi magazinja, a

márciusi száma!

Olvasnivalók, érdekességek 
a család minden tagjának.

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

Érd

III. évfolyam 1. szám
INGyENEs KIaDváNy

a DUNáNTÚl CsaláDI maGazINJa
FamilinFó

HA ADUNK,  
CSAK NYERHETÜNK!
Interjú prof. Bagdy Emőkével
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HúSvéTI  
KéSzÜlőDéS

CSoDálAToS 
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a magazint 
keresse városunk 
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• Húsvéti készülődés 
• Tavaszi programajánló 
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Mi az autizmus, mi okozhatja, hogyan ismerhető 
fel, és miként fejleszthetők az autizmus spekt-
rumzavaros gyermekek – erről hallgathattak elő-
adást az óvónők és az érdeklődők a XVIII. Óvodai 
Szakmai Napok keretében rendezett előadáson, 
az Ófalusi óvodában.

A március 11-ei rendezvé-
nyen megtelt az ovi legna-
gyobb csoportszobája: szem-
mel láthatóan nagy volt az 
érdeklődés a téma iránt. 
Mint Pócsiné Sivák Erzsé-
bet tagóvoda-vezető lapunk-
nak elmondta, manapság 
nagyon sok az SNI-s (azaz 
sajátos nevelési igényű), il-
letve autista gyermek.

– Óvodánk minden cso-
portjában van értelmileg 
akadályozott vagy SNI-s 
kisgyerek. Vannak olyan in-
tézmények, amelyek nem 
szívesen fogadják be őket, 
de manapság egyre több az 
ilyen gondokkal küzdő ovis, 
így ők sem zárhatják be a 
kapuikat. Mi megpróbálunk 

megtenni minden tőlünk tel-
hetőt: beszerezzük és elol-
vassuk a vonatkozó szakiro-
dalmat, továbbképzéseken 
veszünk részt. Hogy egy 
SNI-s gyermek mennyire in-
tegrálható, az már sok té-
nyezőtől függ, többek közt 
attól is, hogy maga a szülő 
mennyire tudja elfogadni 
gyermeke állapotát – mond-
ta lapunknak a tagóvoda-ve-
zető, aki úgy látja: az óvodá-
sok toleránsak, befogadják 
SNI-s társaikat.

– A gyerek sokkal rugal-
masabb, mint a felnőtt, a 
gyereknek mindenki egyfor-
ma, a gyerek még nem ítélke-
zik és különböztet meg. Őt 
még a szeretet és az elfoga-

dás vezérli – hangsúlyozta 
Pócsiné Sivák Erzsébet.

Molnárné Bognár Éva 
gyógypedagógus úgy látja: 
nem autista gyermekből van 
több manapság, hanem a di-
agnózisok egyre finomabbak. 

– Az autizmus idegrend-
szeri fejlődési zavar, amiről 
nem tehet sem a gyermek, 
sem a szülő, sem a környe-
zet. Viselkedés alapján diag-
nosztizálható, és hátterében 

genetikai okok állnak. Egész 
életen át ható probléma, nem 
lehet kinőni. Az első diagnó-
zist mindössze hatvan éve 
állították fel az Egyesült Ál-
lamokban, és azóta kutatják 
behatóbban ezt a rendelle-
nességet. Előadásomban 
ízelítőt adok az érdeklődők-
nek az ezzel kapcsolatos 
eredményekről, illetve arról, 
hogyan lehet felismerni az 
autizmus spektrumzavart, 

miként támogathatjuk a szü-
lőket, és egy jó óvodai mo-
dellt is bemutatok – mondta 
a szakember, hangsúlyozva: 
nem a fejlődési zavar felis-
merése, illetve a diagnózis a 
lényeg, hanem az, hogy a 
gyermek megkapja azt a 
speciá l is megseg ítést, 
amelynek köszönhetően úgy 
tud élni a világban, ahogy az 
számára a legjobb.

n ÁdÁM KaTalIN

Keserédes asszonytörténetek, népdalok, egy 
szép vers – ezzel az ünnepi csokorral, no meg 
egy-egy szál virággal és finom uzsonnával 
köszöntötték a hölgyeket március 8-án a Topoly 
utcai idősotthonban.

Az ünnepi délután vendé-
ge Kóka Rozália énekes és 
mesemondó volt, aki asszo-
nyokról szóló történeteiből, 
meséiből válogatott erre az 
alkalomra, és ha már a nép-
dalkör tagjai nem voltak 

vele, az idősotthon lakóit 
énekeltette meg. 

– A mesékben, élettörté-
netekben, amelyeket megír-
tam, az asszonyok a főhő-
sök. Szívemhez, lelkemhez 
ezek a történetek állnak 

közel. Tizenhét könyvet ír-
tam eddig, és legjobban az 
Egy asszon két vétkecskéjét 
szeretik az emberek, ebből 
válogattam hát az idősott-
hon lakóinak – mondta 
Kóka Rozália, akinek ízes 
székely történetein nagyon 
jókat mulattak a hölgyek (és 
a jelen lévő férfi lakók is). Az 
Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör alapítója ugyan 
most maga ajándékozta 
meg hallgatóságát a meséi-
vel, de azért őt is minden 
évben felköszöntik nőna-
pon: mint lapunknak el-
mondta, ez jóleső érzés, a 
nőnap „ideológiájától” füg-
getlenül.

Ugyanígy vélekedtek az 
idős lakók is: mint egyikük 
elmondta, megtisztelő, hogy 
gondolnak rájuk ilyenkor 
egy kis ajándékkal.

– Annak idején, mikor 
dolgoztam, virágcsokrot, il-
letve valamilyen hasznos 
ajándékot kaptunk a vezető-
ségtől. Ez bármi lehetett, a 
csokoládét kivéve – ugyanis 
egy édességbolt volt a mun-
kahelyem – mondta moso-
lyogva az otthonban élő 
Posvancz Lászlóné. n Á. K.

Különleges nőnapi meglepetéssel készült 
idén a Szociális Gondozó Központ: író, rajzoló 
érdi asszonyoknak biztosított bemutatkozási 
lehetőséget a Parkvárosi Közösségi Ház volt 
mozitermében.

A Szociális Gondozó Köz-
pont célja az volt, hogy meg-
mutassák, ügyfeleik milyen 
sokszínű tehetséggel rendel-
keznek. Mint Kiss Sándor 
szociálpedagógus, a rendez-
vény szervezője lapunknak 
elmondta, szeretnék lélek-
ben is megerősíteni, alkotás-
ra buzdítani ezeket az asz-
szonyokat, a közönségnek 
pedig megmutatni: igenis, ki 
lehet törni a kilátástalannak 
tűnő élethelyzetekből is.

– A mi munkánk nemcsak 
ételosztásból, ügyintézésből 
áll, hanem abból is, hogy tá-
mogassuk a tehetségeket. 
Felfedezésük a családgondo-
zók érdeme, ők akadnak 
munkájuk során e „csiszolat-
lan gyémántokra”. Tény, hogy 
ezek az asszonyok amatőr 
módon fordulnak a művésze-
tek felé, de hazai példák is 
mutatják: naiv festők, írók is 
érhetnek el sikereket – húzta 
alá Kiss Sándor, aki a közös-
ségi házban rendszeresen 
szervez a mostanihoz hasonló 
kiállításokat, bemutatókat.

Március 8-án két fiatal 
nőt, illetve alkotásaikat is-
merhette meg a közönség: 
egyikük Bari Csabáné, aki-
nek történetét a saját életé-
ben bekövetkezett fordula-
tok ihlették.

– 2008, azaz első gyerme-
kem születése óta írom ezt a 
könyvet, ami részben az én 
életemről szól. Azért kezd-
tem bele, mert úgy éreztem: 
ha kiírom magamból, keve-
sebb teher marad rajtam – 

mondta a harmadik gyerme-
két váró édesanya, aki jelen-
leg az anyaotthonban él fér-
jével és a gyermekeivel. Mint 

mondta, története arra lehet 
jó példa, hogy sosem szabad 
feladni – ő mindig bízott ab-
ban, hogy valamikor jobbra 
fordul a sorsuk.

– Így is lett: apránként ja-
vult a helyzetünk, nemsoká 
a saját lakásunkba költözhe-
tünk – zárta szavait a fiatal-
asszony, aki első ízben olva-
sott fel művéből közönség 
előtt.

Fartely Melinda, akinek 
rajzkiállítása április 11-éig 
látható a Parkvárosi Közös-
ségi Házban, a Fészek egye-
sület otthonának lakója, há-
roméves kislányával. Itt kez-
dett el rajzolni, s tehetségére 
hamar felfigyeltek az egye-
sület munkatársai; mint 
mondta, képeit az otthonban 
is kiállították.

– Mostanában kevesebbet 
rajzolok, hiszen dolgozom és 
nevelem a kislányomat. Pedig 
jönnének a rajzok, ha több 
időm lenne – mondta Fartely 
Melinda, hozzátéve: a rajzolás 
élete nehéz periódusaiban se-
gített levezetni a felgyűlt fe-
szültséget.

– Köszönöm a Fészek egye-
sületnek, hogy támogattak, és 
rajzeszközökkel is segítettek 

– zárta szavait Melinda, aki 
már nem sokáig marad a Fé-
szek lakója: hamarosan kiköl-
tözik a kislányával.

Az ünnepi műsorban fellé-
pett a központ munkatársa, 
Józsa Bettina, aki zenélt a 
közönségnek, és vendégül 
látták Madarász Katalint is. 
A híres érdi népdal- és nóta-
énekessel Récsei Petra szo-
ciológus beszélgetett a csa-
ládról, női sorsról, örök érté-
kekről. Madarász Katalin 
még úgy is, hogy betegen 
vállalta ezt a beszélgetést, 
elvarázsolta közönségét: 
nemcsak saját életéről me-
sélt, hanem megosztotta élet-
tapasztalatait is.

– A családot kell erősíteni, 
hisz ez határozza meg az 
egész életünket. Ezután jön a 
nemzet, ahová tartozunk. Ez 
az ország már rég nem lenne, 
ha mindenki elment volna in-
nen csak azért, mert külföl-
dön többet kereshet. Egyetér-
tek azzal, hogy a fiatalok lás-
sanak világot – de hozzák 
haza és gyarapítsák azt a tu-
dást, amit külföldön szerez-
tek – zárta szavait a művész-
nő, akinek életében ritka al-
kalom volt ez a múlt keddi, hi-
szen kivételesen nem énekelt, 
hanem „csak” beszélt a kö-
zönségéhez. n Á. K.

Egyedülálló érdi kezdemé-
nyezéssel próbálják támo-
gatni a fiatal írókat és költő-
ket – elárverezik kéziratai-
kat. Igaz, hogy a mai ifjú no-
vellisták és poéták többnyire 
számítógépen írnak, de az 
utólag kézírással „jegyzett” 
műveiket is benevezhetik.

Az érdi Urbán László iro-
dalomtörténész ötletét a vá-
rossal szoros kapcsolatot 
ápoló Magyar Írószövetség 
„fiókja”, a Fiatal Írók Szövet-
sége karolta fel, és harminc 
tehetséges tollforgatót moz-
gósított, köztük érdieket is. 
Az egyikük, a 22 éves Csigi 
Ádám egyetemista például 
négy verset küldött be a 
március 8-án nyílt Fiatal 
Írók Tárlata című kiállítás-
ra, amely az Országos Szé-
chényi Könyvtárban látható 
(kézírásos művek, fotó az 
íróról, költőről, rövid önélet-
rajz) április 12-ig, az árveré-
sig, amelyet Szőnyi Endre 
antikvárius vezetésével tar-
tanak majd. A bevétel a szer-
zőket illeti meg, ami, ismer-
ve az irodalmi lapok szerény 
honoráriumait, minden kez-
dő írónak és költőnek jól jön.

A kezdeményezés és a ren-
dezvény fővédnöke Ferdi-
nandy György író, aki el-
mondta, hogy az árveréssel 
egy új civil mecenatúra ki-
alakítása, azaz egy támoga-
tási forrás megnyitása a cél 
a fiatal írónemzedék számá-
ra. Urbán László pedig azt 
mondta, elsősorban azokra 
a műértőkre számítanak, 
akik áldozni akarnak a kö-
zeljövő szépíróinak támoga-
tására, hiszen közülük ke-
rülhetnek ki a jövő nagy írói 
vagy költői, s reméli, hogy 
érdi cégek is „beszállnak” 
az aukcióba. n TEMESI

A gyerek nem ítélkezik és nem különböztet meg

Hogyan ismerhető fel az autizmus?

Molnárné Bognár Éva gyógypedagógus úgy látja: nem autista gyermekből van több manapság, hanem a 
diagnózisok egyre finomabbak

Keserédes asszonymesék

Kóka Rozália ízes székely történetein nagyon jókat mulattak a 
résztvevők

Nőnapi tárlat és felolvasás

Csiszolatlan gyémántok 
Parkvárosban

Fartely Melinda rajzkiállítása április 11-éig látható a Parkvárosi 
Közösségi Házban

Madarász Katalin kivételesen nem énekelt, hanem „csak” beszélt a 
közönségéhez

Kézirat eladó!

A Fiatal Írók Tárlata az Országos 
Széchényi Könyvtárban látható 
(kézírásos művek, fotó az íróról, 
költőről, rövid önéletrajz) április 
12-ig, az árverésig

Aktuális menüsorunkat Facebook-oldalunkon találják! 

Esküvők tóparton és exclusive környezetben, céges  
rendezvények, csapatépítő tréningek, osztálytalálkozók,  

családi  ünnepek színvonalas és professzionális lebonyolítása  
kedvező áron és egyéni igények figyelembevételével.

2030 Érd Dávid  utca  4 .  |  Tele fon:  +36 23  366  603 
E-mail: festal@t-online.hu | Web: www.festal.hu

Keressen minket a Facebookon is: Festal Étterem és Hennessy Club! 33
53

43

Svédasztalos ebéd a Festalban minden 
vasárnap 12–16 óra közt 1990 Ft/fő
Legalább 25-féle étel, újszerű ízek  
korszerű felfogásban, vega- és  
reform fogások, laktózmentes ételek.

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Sanoral 
a család 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 
ajándékozzuk meg!

Címünk: 
2030 Érd, Angyalka utca 1/A 

(a főposta épületében, 
a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás: 
+36 20 9711 655

www.sanoral.com
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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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Autódiagnosztika

Hibakódolvasás

Gyors segítség

Helyszíni javítás

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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HÍRHASÁB

Rájátszás  
az arénában

Március 19-én vízilabdá-
zók töltik meg az Érd Aréna 
uszodáját, ugyanis a 
Rusorán Péter Gyermek 
2002 Bajnokság rájátszásá-
nak harmadik fordulóját 
rendezik meg. A 2014 októ-
berében alakult érdi vízilab-
da szakosztály 2015 ősze óta 
szerepel bajnokságában, 
ahol az alapszakaszt sereg-
hajtóként zárta. A szezon 
elején Novák Ferenc szak-
osztályvezető és Vargáné 
Gazdag Erika, a csapat edző-
je elmondták: nem valószí-
nű a győzelem, nagy örö-
mükre mégsem lett igazuk, 
ugyanis a rájátszás 16. és 23. 
helyei között helyosztó má-
sodik fordulójában az 
Aquaworm elleni, 8–7-re 
végződő meccsen megtört 
a jég. Most újabb győzelem-
re készülnek, előbb az egy 
hellyel előttük álló Új Hullám 
SE ellen 11.00 órától, majd 
15.00 órától a rájátszás lista-
vezetője, a Bókay-KSI ellen 
játszanak. Novák Ferenc la-
punknak elmondta, az alap-
szakasz elején még voltak 
úszásbeli és fizikai hiányos-
ságai a csapatnak, de szé-
pen hozzák be a lemaradást, 
ennek köszönhetően pedig 
már elmaradnak a nagyará-
nyú vereségek, a csapat fej-
lődése megkérdőjelezhe-
tetlen. A szakosztályvezető 
szerint az Érd Arénában ren-
dezett fordulóban a csapat-
nak jó esélye van arra, hogy 
megszerezze második győ-
zelmét – például az Új Hul-
lám SE elleni mérkőzésen.

Gyermeksakkverseny
Az Érdi VSE sakkszakosztá-

lya 2016. március 20-án, 9.30 
órától tartja a 2016. évi tava-
szi gyermek rapid sakkverse-
nyét az Érdi VSE sporttele-
pén (Érd, Ercsi u. 34.). A lebo-
nyolítás svájci rendszerben 
történik, 5 fordulóval. A mér-
kőzések gondolkodási ideje: 
20–20 perc. Helyezések el-
döntése: pontszám, 
Buchholz érték, Berger érték. 
Nevezést elfogadnak 14 ver-
senyzőig, a játéknapon 9 
óráig. Nevezést le lehet adni 
a 20 508 9637-es telefonszá-
mon, vagy a sakkpeti@
gmail.com e-mail címen, il-
letve nevezni lehet szemé-
lyesen a helyszínen. Nevezé-
si díj: 300 Ft/Fő, az Érdi VSE 
versenyzőinek: 0 Ft. Díjazás: 
oklevél, illetve tárgyjutal-
mak.

A magyar női kézilabda-válogatott az Érd Aré-
nában fogadta Lengyelország legjobbjait az Eu-
rópa-bajnoki selejtező 5. csoportjának negyedik 
fordulójában, ahol a mieink telt ház előtt 26–25-
ös vereséget szenvedtek.

A magyar válogatott 18 fős 
bő keretéből az idegenbeli 
meccshez hasonlóan ezúttal 
is Janurik Kinga és a 
védekezőspecialista-beálló 
Mészáros Rea maradtak ki a 
meccsre nevezett keretből.

Ahogy a szerdai koszalini 
meccsen, úgy az érdi talál-
kozón is ugyanaz a kezdő 
lépett a pályára, így az első 
20 percben Kisfaludy Anett 
is mind támadásban, mind 
védekezésben a pályán volt 
– lőtt is egy gólt, majd a fél-
idő utolsó tíz percében he-
lyét Szamoránsky Piroska 
vette át a támadásoknál – hi-
ába, az érdi beállóra is rá-
fért a pihenő, hiszen a máso-
dik félidőben komoly feladat 
várt rá.

A mozgalmas első tizen-
három perc után – amely 
alatt már tizenhat gól esett 
– Kim Rasmussen csapata 

négygólos hátránya okán 
időt kért. Mi nem hallottuk, 
hogy mit mondott, de annyi 
biztos, hogy valamit nagyon 
jól kitalált, a lengyelek zár-
kóztak, majd a szünet előtt 
16–13-nál a magyarok időké-
rése után a vendégek 
Kobylinska vezetésével 17–
16-ra fordítottak.

A második félidőben a ka-
puban Kiss Évát váltó Bíró 
Blanka rögtön egy büntető 
és egy ziccer védésével nyi-
tott, ez pedig megalapozta a 
játékrész első tizenkét per-
cét, a mieink Triscsuk és 
Szucsánszki góljaival az 
egygólos hátrányból négygó-
los előnyt kovácsoltak. Jött 
is az újabb Rasmussen-idő-
kérés, amely ismét hasznos-
nak bizonyult vendégszem-
pontból. A lengyelek dán ka-
pitánya 22–18-as magyar 
vezetésnél tette le a zsűri 

asztalára a „T”-betűt, amely 
után négy perc alatt egy 
4–0-s sorozattal egyenlítet-
tek. Ekkor már Klivinyi 
Kinga is beállt, egy hétméte-
rest harcolt ki, majd klubbéli 
csapattársának, Kisfaludy 
Anettnek játszotta be a lab-
dát gyönyörűen, de a beálló 
lövését bravúrral védte 
Gawlik. Akkor volt néhány 
perc, amikor Klivinyi és Kis-
faludy mellett korábbi érdi-
ek, Schatzl Nadine, Kovács 
Anna és Triscsuk Krisztina 
is a pályán voltak, sőt, Sze-
keres Klára  váltotta 
Klivinyit védekezésben – a 
nosztalgiához már csak 
Janurik Kinga hiányzott a 
kapuból.

Az utolsó tíz percet a hi-
bák jellemezték, a mieink 
egy emberelőnyt is kihasz-
nálatlanul hagytak és több 
labdát is vesztettek. A na-
gyot küzdő lengyelek szá-
mukra a legjobbkor kerültek 
kétgólos előnybe, az utolsó 
két percben pedig a magya-
rok három támadásból sem 
tudták megszerezni az 
egyenlítő találatot, sőt, a len-
gyelek egy lerohanás után 
eldöntötték a két pont sorsát.

A magyar válogatottnak a 
döntetlen is elég lett volna, 
hogy biztosan kijusson a 
decemberi svédországi Eu-
rópa-bajnokságra, de 26–25-
ös hazai vereségével még 

mindig megvan az esélye a 
csoportelsőségre, hiszen az 
idegenbeli 27–24-es győze-
lem után a mieink mérlege 
kedvezőbb. A papírformá-
nak megfelelően, ha a hátra-
lévő két fordulóban Finnor-
szág és Szlovákia csapatait 
legyőzik a magyarok, akkor 
az 5. számú csoport első he-
lyén végeznek.

n doMoNKoS BÁlINT

Még van esély a csoportelsőségre

Egygólos vereség a lengyelektől

Az érdi Kisfaludy Anett majdnem ötven percet játszott, a magyar 
védekezés meghatározó tagja volt

Az érdi szurkolók szokásos helyükön buzdították a válogatottat

MAGYARORSZÁG – 
LENGYELORSZÁG 
25–26 (16–17)
Magyarország: Kiss É. – 
Orbán Adrienn 2, Zácsik 4, 
KISFALUDY1, Szekeres, 
SZUCSÁNSZKI 6, Erdősi 2. 
Csere: Bíró (kapus), Kovács 
Anna 2 (1), Triscsuk 7 (6), 
Kovacsics 1, Szamoránsky 
P., Hornyák D., Lukács V., 
Schatzl, Klivinyi.
Szövetségi kapitányok: Elek 
Gábor, Ambros Martín.
lengyelország: Gawlik – 
Zalewska 1, KOBYLINSKA 7, 
Byzdra 3 (1), Kulwinska 2, 
Gega 2 (1), Jochymek. Cse-
re: Wysokinska (kapus), 
Stachowska, STASIAK 3, 
Siódmiak 2, Drabik, Kocela 
2, KOLODZIEJSKA 3, Zych 1.
Szövetségi kapitány: Kim 
Rasmussen.

MESTERMÉRLEG
Elek Gábor: Gratulálunk a lengyel csapatnak. Nem voltunk any-
nyira feszesek ezen a meccsen, mint a kintin. Volt két rossz perió-
dusunk mindkét félidőben, az első végén és a második közepén, 
akkor sok hibával játszottunk, ziccereket hibáztunk, lerohanásból 
kaptunk gólt, ez pedig egy ilyen mérkőzést el tud dönteni. Az első 
félidőben a védekezésünk volt gyengébb a vártnál, a másodikban 
pedig a támadásunk. Ez mindenképp elgondolkodató. Tragédia 
nem történt, szerettük volna mindkét meccsen megverni a len-
gyeleket, de így is ki fogunk jutni az Európa-bajnokságra.
Kim Rasmussen: Köszönjük a magyaroknak ezt a jó meccset, 
két jó kapitánya és remek szurkolói vannak. Két kulcsjátéko-
sunk is hiányzott, ezért elbűvölt a teljesítményünk.  Meglepe-
tést okoztunk, de nehéz volt a győzelem. Az igazi nehézség 
az volt, hogy két új és két jó kapitánya van a magyar csapat-
nak, mivel nem tudtuk, hogy a két kapitány milyen stílust 
képvisel, nehezebb volt készülni rájuk.

A Delta RSE Érd 2003-as 
születésű mini csapata bronz-
érmet szerzett a nyolccsapa-
tos országos mini bajnokság 
Bólyai Általános Iskolában 
rendezett fordulóján. Az érdi-
ek először a Dunakanyarral, 
a székesfehérvári Kodolányi 
FRSE-vel és a Gödöllővel ke-
rültek egy csoportba. A Kodo-
lányitól 2:1-re kikaptak, majd 
szoros meccsen 2:1-re nyertek 
a Gödöllő ellen, a Dunaka-
nyart pedig sima 3:0-s mecs-
csen múlták felül. A keresztjá-
tékban a másik csoport első 
helyezettje, a Kecskemét ellen 
folytatták, itt viszont 2:0-ra 
kikaptak a deltások, akik vé-
gül a bronzérmet azért meg-
szerezték a Tatabánya 2:0-s 
legyőzésével.

Egy nappal később, vasár-
nap már az MTK pályáján 
szerepeltek a minik, ahol a 
tíz csapat közül az ötödik he-
lyen végeztek. Az országos 
mini bajnokság mostani for-
dulói egy kvalifikációs soro-
zat része, a csapatok minden 
eredmény után bizonyos 
mennyiségű ponttal gazda-
godnak, majd a legjobb ti-
zenkét csapat jut be a május 
21-ei országos döntőbe. Dö-
mötör-Mátrai Beáta ezzel 
kapcsolatban elmondta, ha 
sikerül oda bejutniuk, akkor 
a középmezőnybe várja a 
csapatot, addig azonban 
még többször is pályára lép-
nek a minik, sőt a május ele-
jén rendezett mini kupán is 
érdekeltek lesznek.

Az NB III Nyugati csoportjának 22. fordulójában a 
télen az élvonalbeli Vasasból érkező Kenesei Krisz-
tiánt is soraiban tudó III. Ker. TVE látogatott Érdre. 
Az Érdi VSE játékosai nagyon fogadkoztak, hogy 
most már nem engedik ki kezükből a győzelmet 
és csak a három pont megszerzése az elfogad-
ható eredmény részükről.

Idegesen kezdett mindkét 
csapat, így nem alakulhatott 
ki folyamatos játék. A III. ke-
rületi játékosok nyugodtak 
meg hamarabb, előbb Szűcs 
László fejelt a kapu torkából a 
léc fölé, majd Szilágyi lövését 
védte Kertész. Fél óra eltelté-

vel magára talált a hazai csa-
pat és egyre inkább magához 
ragadta a kezdeményezést, 
amely hamar gólt is eredmé-
nyezett. Az ismét remek for-
mában játszó Gyurácz lépett 
ki a védők közül, de az óbudai 
kapus a tizenhatoson belül 

szabálytalanul állította meg. 
A megítélt büntetőt Palásthy 
biztos lábbal értékesítette. 
Még el sem ült a gólöröm a né-
zőtéren, a vendégek máris 
egalizálták az eredményt. 
Pintér szerelt szabálytalanul 
a tizenhatos vonalán. Az ítéle-
tet Kenesei a tőle megszokott 
higgadtsággal, nagy erővel 
vágta a kapu jobb sarkába. 
Nem sok hiányzott ahhoz, 
hogy az érdi csapat előnnyel 
menjen az öltözőbe azt köve-
tően, hogy hárman is gólhely-
zetbe kerültek, végül Pallagi 
vállalta a kapura lövést, de a 
vendég hálóőr hárított.

Hazai gól vezette be a má-
sodik félidőt. Palásthy az érdi 
térfélen szerelte Filót, majd 
labdájával Csizmadiát indí-
totta, aki a középen érkező 
Gyuráczot játszotta meg. A 
villámgyors támadó ismét az 
érdieket juttatta vezetéshez. 
A másik oldalon Kenesei 30 
méterről elengedett szabad-
rúgása okozott izgalmakat, 
de Kertész bravúrral hárí-
tott. A hazai támadások 

újabb gólt eredményeztek. 
Gyors érdi kontrát követően 
Kelemen játszotta középre a 
labdát és a jó ütemben érkező 
Palásthy közelről juttatta a 
hálóba. A kétgólos hazai ve-
zetés sem törte meg az óbu-
daiakat. Előbb Kenesei ma-
radt egyedül a bal oldalon, és 
20 méterről hatalmas gólt lőtt 
a kapu bal sarkába, majd egy 
bedobást követően Szilágyi 
megszerezte csapata harma-
dik találatát. Negyedóra volt 
még hátra a találkozóból és a 
hazai csapat rohamozott a 
győztes találatért. A vendé-

gek hálóőre előbb Korozmán 
lövését szedte ki a felső sa-
rokból, majd Ebedli lövését 
hárította. Percek voltak már 
csak hátra, mikor az érdi erő-
feszítéseket siker koronázta. 
Gyurácz szerzett labdát a bi-
zonytalankodó védők között 
és lőtt a bal sarokba.

Színvonalas, nagyszerű 
mérkőzésen mindkét csapat 
sokat tett a győzelemért, de a 
gólpárbajból a szurkolók nagy 
örömére az Érdi VSE került ki 
győztesen.

A 23. fordulóban március 
19-én, szombaton 15.00 óra-
kor Sárváron lép pályára az 
Érdi VSE, míg a következő ha-
zai mérkőzését március 26-án 
15.00 órától játssza, amikor az 
ETO FC Győrt fogadja.

n HaRMaT JENŐ

ÉRDI VSE – III. KER. TVE 4–3 (1–1)
Érdi VSE: Kertész – Ország, Honti, Hegedűs, Pintér N. – Kó-
nya B. (Ebedli, 60. perc), Csizmadia – Kelemen, Pallagi, 
Gyurácz (Csiszár, 88. p.) – Palásthy (Korozmán, 75. p.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt
III. Ker. TVE: Szatmári – Móczó (Forgács B., 56. p.), Pálfalvi, 
Filó (Illés D., 70. p.), Marcsek – Domokos, Gálfi (Horváth Le-
vente, 86. p.) – Szilágyi M., Szűcs L., Bartha R. – Kenesei
Vezetőedző: Bűcs László

MESTERMÉRLEG
limperger Zsolt: Változatos mérkőzést vívott a két csapat. 
Gondolom, a szurkolók jól szórakoztak – én annyira nem. 
A négy rúgott gólnak örülök, a három kapottnak nem. Ezen 
kell javítanunk.
Bűcs Zsolt: Az első fél órában fölényben játszottunk, de a ha-
zai csapat jogos büntetőből vezetést szerzett, amit sikerült 
hamar kiegyenlíteni. A második félidőben egyéni hibákból 
elhúzott az Érd, de 3-1 után még sikerült felállnunk, majd jött 
egy újabb súlyos egyéni hiba. Véleményem szerint a döntet-
len reálisabb lett volna.

Bronzot ért a hazai pálya

Cél a májusi országos döntő

Közönségszórakoztató mérkőzés gólparádéval

Megvan az első tavaszi győzelem

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

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

Érden 2016. március 18-ától (péntektől) 
építési munkálatok miatt a Bem teret érintő 
autóbuszok ideiglenesen az alábbiak szerint 
közlekednek:

731, 735, 737: a járatok 
Érd, autóbusz-állomás 
felé a Rekettye utca meg-
állóhely érintése nélkül 
közlekednek. Továbbá a 
Daróci utca elnevezésű 
megállóhelyet ideiglene-
sen a Daróci utcába helye-
zik át.

732: az autóbuszvonal 
iránya megfordul, a jára-
tokra a felszállás az ellen-
kező irányú megállóhelye-
ken történik.

736: a járatok Bem tér 
felé a Szedő utca megálló-
hely érintése nélkül közle-
kednek. A Fenyőfa utca 
megállót ideiglenesen 150 
méterrel előrébb, az 
Alsóerdősor és a Rekettye 
utca kereszteződéséhez 
helyezik át. A Budapest 
felé közlekedő járatokra a 
Rekettye utca megállóhe-
lyen tudnak átszállni.

755: a Törökbálintról 
Bem tér felé közlekedő jára-
tok a Szedő utca megállóhe-
lyet ideiglenesen a Folyon-
dár utcában érintik. A Bu-
dapest felé közlekedő jára-
tokra a Rekettye utca meg-
állóhelyen tudnak átszállni.

756: a Törökbálintról 
Bem tér felé közlekedő jára-
tok Szedő utca megállóhe-
lyet ideiglenesen a Folyon-
dár utcában érintik, vala-
mint a Bem térről Érd, autó-
busz-állomás irányába 
közlekedő autóbuszok a 
Rekettye utca megállóhely 
érintése nélkül közleked-
nek.

A munkálatok miatt Érd, 
Bem tér autóbusz-megálló-
helyei is áthelyezésre kerül-
nek, a változásokról a www.
volanbusz.hu, valamint a 
www.erdmost.hu oldalon is 
tájékozódhatnak.

Újabb, eddig nem ismert érdi luxusingatlan 
került a rendőrség látókörébe a Lagzi Lajcsi utáni 
nyomozás során – írja a Blikk.

A közel félmilliárdot érő 
Boglárka lakóparkon és a 
boldogasszonypusztai birto-
kon kívül a rendőrök találtak 
egy 2000 négyzetméteres 
érdi villát is, ami Lagzi 
Lajcsihoz köthető. A „kacsa-
lábon forgó palota” több mint 
2000 négyzetméteres, és első 
ránézésre úgy tűnik, mintha 
Toszkánában épült volna. Az 
értéke mintegy 200 millió fo-
rint. Az idősebb helybeliek 
csak úgy emlegetik, mint a 

Puskás-villa, ugyanis az 
Aranycsapat néhai legendá-
ja és játékostársai sűrű ven-
dégei voltak az annak idején 
szállodaként üzemelő, fény-
űző ingatlannak.

– Gyakran járt ide ki Pus-
kás Öcsi, sőt az Aranycsapat 
több tagja is edzett itt, mert 
annak idején volt itt egy fut-
ballpálya is. Sőt több egykori 
focis ereklye is volt itt egy 
időben, de hogy mi lett a sor-
suk, az rejtély. Állami tulaj-

donban volt az épület régeb-
ben, de aztán valaki megvet-
te. Csak sejtettük, hogy Ga-
lambos Lajosé lehet, mert 
néhányszor láttuk itt – nyi-
latkozta a Blikknek az egyik 
környékbeli.

A nyomozók nemrégiben át 
is kutatták a villát, amelyről 
dr. Fröhlich Krisztián ügy-
véd beszélt a lapnak: „Valóban 
van egy érdi ingatlan, amely-
ben az ügyfelem ellen folyta-
tott bűnügyi nyomozás kere-
tében történt házkutatás. 
Több, az ügyhöz nem köthető 
céges dokumentumot is lefog-
laltak” – mondta a jogász, aki 
azt is elárulta, a villát ugyan-
az a cég birtokolja, amely a 
Lajcsi feleségéről, Boglárká-
ról elnevezett lakóparkot.

Lagzi Lajcsi nem kívánt 
nyilatkozni az üggyel kap-
csolatban.

Forgalmirend-változások 
a Volán-járatoknál

Érden is van villája 
Lagzi Lajcsinak?
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NŐI
BETANÍTOTT 
MUNKÁSOK 

jelentkezését várom, 
nagyobb létszámban, 

azonnali, beléptetéssel.
Elvárások: 
• minimum 8 általános, 
• nagy monotonitástűrés, 
• fi gyelemösszpontosítás, 
•  korábbi, ipari környezetben, betanított 

munkakörben szerzett tapasztalat előny.
Munkarend: egy, kettő és három mű-

szakban (túlmunka vállalásának le-
he tősége).

Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Munkáltató: KEROX Kft.
Érdeklődni: 06-30-695-0280

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

28

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 33

23
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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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Redőnyök,szúnyoghálók
téli vására -20%
napellenzők, napvédelem
Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu

32
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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

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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Gázszerelés, gázvezetékek építé-
se, gáztervezés, kémény építés,
nyomáspróba, műszaki átadás.
06-20/9-888-640.

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

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

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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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, térburkolatok.

T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 33
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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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ÁLLÁST KÍNÁL

Összeszerelő 
operátori 

munkakÖrbe keresünk 
munkatársakat 
partnercégünk 

számára sóskútra.
Feladatok és elvárások közé tartozik: 

kétműszakos munkarend, hosszú távú 
munkalehetőség, összeszerelői, operátori 
feladatok ellátása, valamint heti 5 nap 

vállalása hétfő és péntek között. 

Céges busz Tárnok, Pusztazámor és Érdről.

Jelentkezni a 06/20-665-52-82-es 
telefonszámon vagy 

az ateam@prohuman.hu 
e-mail címen keresztül.

www.prohuman.hu
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Gyártásközi
minőséGellenőrt
keresek azonnali belépéssel.
Azalkalmazás feltételei:
•Középiskolai végzettség
(lehetőleg ipari jellegű),
• Gépészeti rajzolvasás készség
szinten,
•Méréstechnikai gyakorlat
Munkarend: egyműszakos
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park

Munkáltató:KEROXKft.
Érdeklődni:
Tel.: 06-30-695-0280
E-mail: imrezakarias@kerox.net,
vagy tamastemesvari@kerox.net

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden kertes, 80nm-es (+30nm-es
terasz) családi ház kiadó. Tel.:
06-20/9-766-332.
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Villanyszerelő
(erősáramú)
álláskeresőt keresek
azonnali belépéssel.

Azalkalmazás feltételei:
• Erősáramúvégzetség
• 3műszak és túlóra vállalására
hajlandóság,
• hasonló ipari környezetben végzett
tapasztalat (3–5 év),
• rugalmasság, csapatszellem,
• PLC-ismeretek előny, de nem
feltétel,
• terhelhetőség
Munkavégzéshelye:
Sóskút ipari park, KEROXKft.
Érdeklődőkérdéseikre
válaszolok: 06-30-695-0280

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 40E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

Érd-Parkvárosban kiadó 1 szoba,
összkomfortos lakás, részben
bútorozott. 06-70/506-09-57.

TELEK

Adminisztratív
munkakörbe

keresünk angolul kommunikálni
tudó kollegát. Pénzügyi,

bérszámfejtői ismeretek, valamint
orosz nyelvtudás előnyt jelent!

Munkavégzés helye:
Törökbálint, Mechanikai Művek

(87-es busz végállomása)
Munkaidő: H–P, 7.30–16.00

Jelentkezéseket e-mailen várunk az
office@princesspek.hu címre!
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 33
52
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Érdliget, Gyöngyvirág utca, ÉPÍ-
TÉSI TELEK eladó. Telefon:
0630-2721-769, Bővebben:
ingatlan.com/22094288

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

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

INGATLAN

Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat
|Cipőfelsőrész-összeállító |

|Cipőfelsőrész-mintaszerkesztő |
|Ortopédcipész |

munkakörökbe
Versenyképes fizetés, kulturált

munkakörnyezet.

Érdeklődni: 06-30-940-6735
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Panorámás építési telek kis ház-
zal 19millió vagy lakáscsere
készpénzzel. 06-30/915-29-50.

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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ÜZLET, IRODA

Érden (Riminyáki úton) forgalmas
helyen, 20nm-es üzlethelység
60e+rezsiért kiadó. 06-30/210-
11-97.
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Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
és ezzel összefüggő termékek,
szolgáltatások értékesítésére

üzletkötőt.
Reménybeli munkatársunk feladata lenne

későbbiekben a cég értékesítési rendszerének
bővítése és annak vezetése.

Tel.: 06-23-374-007, 06-30-9440-563

Ácsokat és kőműveseket keresek.

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

AUTÓ/MOTOR

A Xeless Kft. keres XXII. kerületi központjába 

mérlegképes könyvelőt 
teljes munkaidőre, azonnali kezdéssel.

Önéletrajzzal jelentkezni lehet a 
job@xeless.com e-mail címen. 33
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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

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.

VEGYES

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

Árutermelő gyümölcsös Érd bel-
területén jutányos áron kiadó.
Tel.: 06-20-423-0379.

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-
jával. Tel.: 06-30/5326507.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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TÁRSKERESÉS

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

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
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Megnyitottunk
Szolgáltató üzlet nyílt a Lőcsei úton
Cipőjavítás, kulcsmásolás, kés, ollók és

egyéb kerti szerszámok élezése.
távirányítók, elemek árusítása.
Zárbetétek, lakatok, kulcskarika,

jelölő és címke árusítása.
CíM: Érd, LőCSei utCa 49.

teL.: 06-30-571-2593

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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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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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
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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.

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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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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Budapesti székhelyű
élelmiszergyártó cég

munkatársakat keres az alábbi
munkakörbe:

FERMENTÁCIÓKEZELŐ
betanított munka 12 órás folyamatos műszakban

Feladatok:
• számítógépes és kézi folyamatirányítás
• egyszerűbb laboratóriumi mérések
• technológiai tisztítások
• hibák azonosítása és elhárítása

Elvárások:
• szakirányú középiskolai végzettség (műszaki terület

előnyt jelent)
• számítógépes alapismeret

Emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, küldje el rövid szakmai

önéletrajzát – a pozíció megjelölésével –
az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu
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A Szepes Gyula Művelődési 
Központ több mint tíz évvel 
ezelőtt elindított, március 15-
ére emlékező pályázata idén 
hirtelen és váratlanul orszá-
gossá vált. Debrecentől Pécs-
váradig számos iskola küldte 
el az anyagát. Tizennyolc vá-
ros, illetve község iskoláiból 
érkeztek pályaművek, de az 
egyéni jelentkezőkkel összes-
ségében huszonkét települést 
említhetünk.

Nem csoda, hogy minden 
eddiginél több, összesen 225 

rajz került a zsűri elé. 78 az 
érdi iskolákból, a többi pá-
lyamű postán érkezett. 
A  munkákat Regős Ágnes 
képzőművész, rajzszakos 
középiskolai tanár és 
Wegenast Róbert festőmű-
vész értékelte.

Nem volt egyszerű a feladat, 
hiszen az idei anyag a korábbi 
évekhez képest jóval színvo-
nalasabbra, változatosabbra 
sikeredett, mind témájában, 
mind technikájában – tudtuk 
meg Lukács Orsolyától, a 

rajzpályázat és a kiállítás 
szervezőjétől.

A szervezők ebben az évben 
kitágították a tematikát a sza-
badság eszméjével, a fogalom 
vizuális megjelenítésével. Így 
a huszárok, csaták, a Nemzeti 
Múzeum előtti események 
mellett érdekes és váratlan 
művek jelentek meg – fogal-
mazott Regős Ágnes festőmű-
vész.

A szabadságharc megjele-
nítése dekoratív formában is 
előfordul, sőt az idén sok 
olyan művet láthatunk, ame-
lyeken szövegek, versrészle-
tek, dátumok, adatok is a kép 
részét képezik. A múzeum 
előtti jelenetek pedig líraiak 
lettek: esik az eső, s az embe-
rek csendben állnak az eser-
nyők alatt. A „talpra, magyar” 
szövege meg úszik az eser-
nyők felett.

A felső tagozatosok munkái 
egy kis csalódást okoztak a 
zsűrinek, mert úgy vélik, 
hogy a digitális eszközökkel 
készített vagy a digitális vi-
lágra reflektáló művek között 

az elmúlt években sokkal job-
bakkal találkoztak, ezért na-
gyobb volt az elvárásuk. Még-
is, a felsősök munkáiban tük-
röződik leginkább az a világ, 
amiben élünk, s ők majd fel-
nőttek lesznek. Ebben a világ-
ban nem festmények, szobrok, 
szövegek segítségével jelen-
nek meg az információk, ha-
nem valamilyen médium köz-
vetítésével. Petőfi a mozivász-

non kivetítve már elavultnak 
tűnik. Nem úgy az a kép, ami-
kor a szabadságharc költője 
egy közösségi oldalon folyta-
tott „beszélgetés” részeként 
jelenik meg. S talán büszke 
lenne, hogy egy mobiltelefon 
háttérképe lett. Sőt, ha ma 
élne, biztosan küldene egy 
szelfit az ő Júliájának!

A nyerteseknek járó díjakat 
és jutalmakat Erdélyi Áron, 
az Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat diák-alpolgármestere 
adta át a legsikeresebb pályá-
zóknak. A rajzkiállítás április 
12-ig megtekinthető a Szepes 
Galériában. n BE

Petőfi a közösségi oldalakon vagy szelfin

„Talpra, magyar” az esernyők felett

DÍJAZOTTAK
6–10 évesek: I. Lada Levente 
(Érd) és Vetési Balázs (Berety-
tyóújfalu). II. Gém Zoltán 
(Hajdúszoboszló) és Sike 
Emőke (Érd). III. Kovács Lili 
(Hajdúszoboszló) és Pásztor 
Adél (Érd). Különdíjasok: Pálfi 
Johanna, Nagy Norman Sza-
bolcs, Laska Vince, Csontos 
Réka, Szűcs Lóránd, Kovács 
Anna.

11–14 évesek: I. Sanyó Beat-
rix (Berettyóújfalu), II. Fejes 
Ottó (Szolnok) és Tóth Do-
monkos (Érd). III. Hodos Mar-
tin (Debrecen) és Kovács 
Anita (Berettyóújfalu). Kü-
löndíjasok: Hajdrák Lilien, 
Tóth Barnabás, Dobovits 
Léna és Őrfi Laura (mindany-
nyian érdiek).
15–18 évesek: I. Bleszák Anita 
(Soltvadkert). II. Gulyás Eszter 
(Érd).

Sanyó Beatrix I. helyezett munkája. Az idén sok olyan művet látha-
tunk, amelyeken szövegek, versrészletek, dátumok, adatok is a kép 
részét képezik
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