
„Nyitott szemmel járni és átérezni mások fájdalmát”
Interjú Janzsó Mónikával, a Vöröskereszt érdi szervezetének vezetőjével n 4–5. OLDAL
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Szolgáltató önkormányzat
A tavalyi évi takarékosságnak köszönhetően a pénz-
maradványból hamarosan több intézményben fel-
újítják a vizesblokkokat, az energiahálózatot, felszá-
molják az illegális hulladéklerakókat, és az utcákat is 
portalanítani fogják.  n 7. OLDAL

Az átlényegített valóság
Tükröződések címmel nyílt meg pénteken a Duna-
Art fotóklub kiállítása a Szepes galériában. A foto-
gráfia kedvelői ezúttal olyan tükörképeket kaptak 
lencsevégre, amelyekben megláthatjuk a legap-
róbb részleteket is.  n 8. OLDAL

Két deltás kupagyőzelem
Mini és szupermini korosztályban is megnyerte az 
Országos Mini Kupát a Delta RSE Érd, utóbbiban 
egyben címet is védett Dömötör-Mátrai Beáta 
együttese. Az edző ígéretet tett, ha bejutnak a dön-
tőbe, narancssárgára festi a haját. n 20. OLDAL

Az ezüstös lányokat köszöntötték
T. Mészáros András meghívásá-

ra Tekauer Norbert klubelnök, 
Szabó Edina vezetőedző, valamint 
Klivinyi Kinga és Janurik Kinga 
vett részt múlt szerdán a Polgárok 
Házában megtartott sajtótájékoz-
tatón. A polgármester gratulált a 
klubnak a Magyar Kupában meg-
szerzett ezüstéremhez és minden-
kinek köszönetét fejezte ki, aki 
hozzájárult ehhez a sikerhez. 
Tekauer Norbert szerint ez az 
eredmény egy hosszú folyamat 
egyik állomása, és remélhetőleg az 
idén még egy éremmel gazdagodik 
a klub. Szabó Edina arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a sikerekben fon-
tos szerepe van a város vezetésé-
nek, akik stabil hátteret biztosíta-
nak a klubnak, Janurik Kinga csa-
patkapitány pedig megköszönte a 
szurkolók egész éves biztatását, 
amely nélkül ezeket a sikereket 
nem érhette volna el az együttes.

(Részletek a 7. oldalon.)

3 ÉRV, hogy most
vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen
száraz fával fűt

Kalodában, rönkben
vagy ömlesztve

Érd, Felső utca 31/A
06 30 9509 816

www.tuzifaker.hu
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Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
ügyfélszolgálati irodánk és 

szerkesztőségünk  
2016. május 19-én,  

csütörtökön,  
technikai okok miatt zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztőség



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
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Érd mindhárom középiskolájában megkezdődtek múlt héten az írásbeli 
érettségik, és az első vizsgahét rendben lezajlott. Ebben az esztendőben 
263 tizenkettedikes, Érden tanuló diák tesz közép- és emelt szintű érettsé-
git. Első héten magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelem-
ből, angol és német nyelvből vizsgáztak a diákok.

Gárdonyi
– Eddig nagyon jól ment 

minden, főleg a matek és a 
történelem. A magyart majd 
meglátjuk; attól is függ, hogy 
ítélik meg a válaszaimat. An-
golból nem érzem magamat a 
legjobbnak, ezért nekem nem 
volt épp a legegyszerűbb, de a 
feladatok érthetőek és meg-
oldhatóak voltak. Összessé-
gében egy kicsit nehezebbre 
számítottam – mondta la-
punknak a Gárdonyi iskola 
gimnáziumi tagozatára járó, 
a BME építőmérnöki karára 
készülő Botond, aki 55 társá-
val együtt érettségizik idén 
ebben az intézményben.

Mint Pintérné Bernyó Pi
roska igazgatótól megtud-
tuk, az évfolyam diákjai a kö-

telező tárgyakon kívül fiziká-
ból, kémiából, biológiából, in-
formatikából, társadalomis-
meretből, rajz- és vizuális 
kultúrából, testnevelésből és 
spanyol nyelvből is érettsé-
giznek, ki-ki saját választása 
szerint.

– Iskolánk csak a közép-
szintű érettségiket bonyolít-
ja le, de természetesen van-

nak emelt szinten maturáló 
diákjaink is.

A diákok tanulmányi ered-
ménye szerencsére nem ad 
okot a túlzott izgalomra; mint 
megtudtuk, az osztályok év 
végi átlaga négyes körül van, 
és a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy az érettségi átlag 
nagyjából az, mint a tanév 
végi eredmény.

– A végzősök 80 százaléka 
tovább kíván tanulni. Hogy 
melyik felsőoktatási intéz-
ményben folytathatja tanul-
mányait a diák, az csak júli-
usban válik el. Persze az is 
kérdés, van-e kitartása a vá-
lasztott főiskola, egyetem el-
végzéséhez. Előfordul, hogy 
egy-egy volt diákunkkal a 
következő évben is találko-
zunk, mert szeretne újra 

érettségizni egy-egy tárgy-
ból, és más felsőoktatási in-
tézménybe jelentkezni. Most 
is van ilyenre példa – zárta 
szavait az igazgató.

Az idei évtől már csak az 
érettségizhet, akinek meg-
van az ötven óra közösségi 
szolgálata; a Gárdonyi iskolá-
ban ez semelyik diáknál nem 
jelentett akadályt.

Kós
A szakképző iskola emelt 

szintű vizsgacentrumként 
működik, így nemcsak a 47 
középszinten vizsgázó diák, 
hanem 67 emelt szinten 
érettségiző „külsős” is az Er-
csi úton adott, illetve ad szá-
mot tudásáról. Mint Dózsa 
Lajos megbízott iskolaigaz-
gató elmondta, a szakképző 
iskola diákjai rendszerint 
középszinten vizsgáznak – 
ugyanazokat a tételeket kap-
ják ők is, mint a gimnáziu-
mokban érettségizők –, mivel 
egyetemre, főiskolára keve-
sen jelentkeznek.

– Idén magyarból, történe-
lemből, angol és német nyelv-
ből, földrajzból, fizikából 
tesznek, illetve tettek isko-
lánkban emelt szintű vizs-
gát. A középszintű érettsé-
gin a megszokott tárgyakon 
kívül két szakmai tárgyból, 
belügyi rendészeti ismere-
tekből, illetve kereskedelmi 
és marketing alapismeretek-
ből adnak számot tudásuk-
ról a diákjaink – tette hozzá 
az igazgató, aki kérdésünk-
re elmondta azt is: a diákok a 
magyar és történelem fel-
adatokat megoldhatónak 
mondták, és a matematikát 
sem tartották túl nehéznek.

A Kós Károly Szakképző 
Iskolában OKJ-s képzések is 
zajlanak, és tanulóik az 
érettségi letétele után több-
nyire itt folytatják tanulmá-
nyaikat.

– A fiatalok vagy az érett-
ségire épülő, vagy a 8 általá-
noshoz kötött OKJ-s szak-
mák közül választhatnak. Mi 
is nagyon sokféle képzési le-
hetőséget kínálunk, de más 

intézménybe is mehet a fiatal 
– jegyezte meg Dózsa Lajos, 
hozzáfűzve: van olyan diák-
juk, aki érettségi után a meg-
lévő szakmájában képzi ma-
gát tovább, de az is előfordul, 
hogy más szakmát választ.

– Május második hetében 
megkezdődtek az OKJ-s 
szakmai vizsgák is, amelyek 
június végéig zajlanak: ki-
lenc szakmából írásbeli, szó-
beli és gyakorlati vizsgát 
tesznek a diákok – zárta sza-
vait az igazgató.

Vörösmarty
Az Érdi Vörösmarty Mi-

hály Gimnáziumban 160-an 
érettségiznek közép- és 
emelt szinten, emellett 163 
előre hozott érettségit tesz-
nek idegen nyelvből, illetve 
informatikából alsóbb évfo-
lyamos diákok – tudtuk meg 
Szilasné Mészáros Judit 
igazgatótól, aki hozzáfűzte: 
legalább egy tárgyból min-
den diákjuk emelt szintű 
érettségit tesz, hiszen a 160-
ból 155 egyetemen szeretné 
folytatni tanulmányait. Ez 
általában sikerül is a diá-
koknak: a végzős évfolyam 
tanulmányi átlaga idén 4,55, 
és a tanulók több mint fele 
kitűnő vagy jeles bizonyít-
ványt szerzett.

– Emelt szinten a diákja-
ink körében legnépszerűbb a 
matematika, a történelem, 

az idegen nyelv, a biológia, 
kémia és fizika, hiszen so-
kan az orvosi, gyógyszeré-
szi, mérnöki pályát választ-
ják – sorolta az igazgatónő.

– Az első hét vizsgáiról jó-
kedvűen jöttek ki a diákjaink, 
úgy vélték, jól teljesítettek, 
nem okoztak meglepetést a 
középszintű érettségi feladat-
sorai. Az emelt szintűek azon-
ban idén is kifejezetten nehe-
zek voltak, amint az várható 
is volt. Ezekre emelt szintű 
képzéseinken, fakultációin-
kon készítettük fel a tanulókat 
– hangsúlyozta Szilasné Mé-
száros Judit, hozzátéve: több 
végzős diákjuk is kiemelkedő-
en teljesített az idén; köztük a 
12. E osztályba járó Batha 
Bálint, akit Vörösmarty-em-
lékplakettel díjaztak.

n ÁDÁM KATALIN

Közép- és emelt szinten is maturáltak a diákok

Már zajlanak az érettségi vizsgák

Az írásbeli érettségik or-
szágszerte május 2-án 
kezdődtek és 24-én záród-
nak. Május 31-én a diákok 
megnézhetik dolgozataik 
értékelését, és megtehe-
tik esetleges észrevételei-
ket a javítással kapcsolat-
ban (ez általában emelt 
szintű írásbeli esetén szo-
kott előfordulni). Az emelt 
szintű szóbeli vizsgák júni-
us 2–9. között, a közép-
szintűek június 13–24. kö-
zött zajlanak majd.

Az első érettségi nap reggelén a Gárdonyiban

Német nyelvi érettségi a Kósban

Trapézlemez, cserepeslemez gyártás
és forgalmazás Érden!

Horganyzott trapézlemezekmár1257Ft/m2-től
Színes trapézlemezekméretre rendelhetők:1549Ft/m2-től
Cserepes lemezekmár1639Ft/m2-től
Szendvicspanel 4064Ft/m2-től
Bádogos termékek

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
2462Martonvásár, Szt. László út 44. • 06-30-297-5104 •martonvasar@martonacel.hu
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Tavaszi kerítésépítési akció!
3D kerítéstábla4775Ft/db-tól

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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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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06-20-389-7521
www.diosdituzifa.com

31500
Ft-tól

Tölgy
vagy Bükk
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Vegyész szeretett volna lenni, tímárnak tanult, élete tragikus fordulatai vezet-
ték végül a Vöröskereszthez. Hat éve alapította az érdi területi szervezetet, 
amelyet azóta is irányít. Számtalan elesett, hajléktalan emberen segített. Azt 
vallja, hogy az emberektől kapja a munkához, az élethez szükséges energiát. 

n ÁdÁm Katalin

– Egy internetes bemutatko-
zó oldalon a foglalkozás rovat-
ban ezt tüntette fel: „segítek 
másokon”. Mióta ez a foglalko-
zása?

– Gyerekkorom óta. Cserke-
szőlőn nőttem fel, anyám egye-
dül nevelt fel, olyan alaphozzá-
állással, mint a nyuszikás 
viccben: ha volt rajtam sapka, 
azért vert meg, ha nem, akkor 
meg azért. Testileg is, lelkileg 
is bántalmazott. Most biztos 
azt gondolják, hogy ivott – pe-
dig nem, soha. Testvérem nem 
volt, édesapámmal különmen-
tek még az én születésem előtt. 
Nehéz gyerekkorom volt, azzal 
együtt, hogy mindent megkap-
tam, ami pénzért beszerezhe-
tő volt. Sok mindent a szegé-
nyebb osztálytársaimnak ad-
tam, otthon meg hazudtam va-
lamit arról, hová tűntek a dol-
gaim. Persze ezért is meg-
vert… Négyéves koromtól ne-
velőapám volt, akit a mai napig 
nagyon szeretek, tisztelek, de 
azért az édesapámmal is tar-
tottam a kapcsolatot. Mikor ti-
zenkilenc éves lettem, eljöttem 
hozzá Érdre, és itt ragadtam – 
megismerkedtem ugyanis a 
gyermekeim apjával. Két hét 
után összeköltöztünk, majd ti-
zennégy évig éltünk együtt 
boldogságban. Ekkor egy erős 
megfázás szövődményében 
meghalt: a karácsonyi ünne-
pek idején betegedett meg, ja-
nuár másodikán pedig arra 
ébredtem, hogy nem lélegzik. 
A gyerekek a sikoltásomra ri-
adtak… Azóta sem sikerült 
feldolgozniuk ezt a szörnyű él-
ményt. Négy gyerekkel ma-
radtam egyedül, a legidősebb 
tizennégy, a legkisebb ötéves 
volt. Vele még gyesen voltam, 
mert súlyos szívbetegséggel 
született, négyszer műtötték, 
volt időszak, amikor lebénult a 
fél oldalára, a mai napig sem 
tudni, miért. Mára szerencsé-

re tünetmentes, gyógyszere-
ket sem szed. A párom elvesz-
tése után nagyon rossz hely-
zetbe kerültünk, hiszen nem 
dolgoztam, viszont rengeteg 
adósságunk volt. A Vöröske-
reszttől kaptam segítséget – 
persze nem az érditől, hiszen 
az akkor még nem volt. Na-
gyon szimpatikusnak találtam 
nemcsak a hölgyet, akivel kap-
csolatba kerültem – és akitől 
az idők során rengeteget ta-
nultam –, hanem a szervezet 
céljait is. Egyedül a négy gye-
rekkel, akik közül a legkisebb 
még súlyos beteg is, sehol nem 
kaptam munkát, hát jelentkez-
tem önkéntesnek ahhoz a szer-
vezethez, amelyik rajtam is 
segített. Pénzt ugyan nem kap-
tam, de legalább elfoglaltam 
magam.

– Egészségügyi végzettsége 
van?

– Nem. Mivel anyukáméknak 
kertészetük volt, engem is erre 
a pályára szántak, én azonban 
pár hónap után otthagytam a 
kertészeti szakközépiskolát, 
és – ha már vegyész nem lehet-
tem, mert azt anyám nem en-
gedte – Kunszentmártonban 

folytattam szőrmekikészítő-
ként. Nagyon szerettem ezt a 
szakmát, csakhogy asztmás 
voltam, a tüdőm pedig nem bír-
ta a szállongó szőröktől terhes 
levegőt, így két hónappal a 
vizsgák előtt abba kellett 

hagynom az iskolát. Végül ke-
reskedelmet, illetve vendéglá-
tást tanultam, eladói, üzletve-
zetői és vendéglátó üzletveze-
tői végzettségem van. Imádok 
főzni; ez adta az ötletet ahhoz 
is, hogy ételosztást szervezzek 
a Vöröskeresztnél. Sütni nem 
tudok, legfeljebb palacsintát – 
de 2010 decembere óta nem 
csináltam, sőt meg sem eszem, 
ez volt ugyanis az az étel, ami-
vel bemutatkozott az Érdi Vö-
röskereszt: egy éjszaka alatt 
négyezer darabot készítettem, 
meg is undorodtam tőle egy 
életre.

– Ez még az érdi területi szer-
vezet megalakulása idejében 
volt?

– Igen. 2010 decembere előtt 
nem volt érdi területi szerve-
zet, Budaörshöz tartoztunk, 
én viszont önkéntesként úgy 
láttam, lenne igény rá. Nagyon 
sokan fordultak ugyanis hoz-
zám kérésekkel, kérdésekkel 
– jöjjünk el mikulásrendez-
vényre, karácsonyi ünnepség-
re, idősotthonba –, önkéntes-
ként azonban szűk mozgáste-
rem volt, a főnököm elment, 
így nem volt, aki ezekben az 

ügyekben döntsön. Gondoltam 
egyet, bementem a központba, 
és felvetettem: alapítsunk egy 
tagszervezetet Érden is. Mi-
kor hazaértem, a gyerekek 
azzal a kérdéssel fogadtak: 
na, anya, sikerült, van mun-

kád? Mire én sírva mondtam: 
igen, csak épp nem tudom, mit 
kell csinálni… Egy hónapot 
kaptam ugyanis, hogy bebizo-
nyítsam: van rám, ránk szük-
ség. Ennek már hat éve, azóta 
kinőttük magunkat, számta-
lan tagunk, önkéntesünk van. 
Lehet árvíz, hó, mi ott va-
gyunk, ételt, ruhát osztunk, 
fiú- vagy épp anyaotthonba 
látogatunk, hajléktalanoknak 
kocsonyát főzünk – csupa 
megható élmény.

– Mi az, ami ezek közül a leg-
mélyebben érintette Önt, és 
mire a legbüszkébb?

– A szilveszteri ételosztás-
ra. Nagyon hideg szokott len-
ni, gyakran betegen dolgo-
zunk, mégis, az a hála, ami az 
emberek szeméből sugárzik, 
a köszönetük, hatalmas él-
mény mindenkinek. Nagyon 
büszke vagyok rá, hogy hat 
éve töretlenül megcsináljuk, 
és arra is, hogy finom, igényes 
étellel várjuk a rászorulókat, 
amibe a szívünket-lelkünket 
beletesszük. Ami a legmegha-
tóbb élményt illeti, egy anyák 
napjához kapcsolódik: egy 
idősotthonba mentünk el a sa-
ját, illetve az önkéntesek pár 
gyerekével, hatan-nyolcan le-
hettek. Nagyon rossz állapot-
ban lévő idős hölgyeket láto-
gattunk meg. A gyerekek sír-
va mondták, hogy ide soha 
többet… Másik ilyen élmé-

nyem a beteg Árminkával 
kapcsolatos véradásokhoz 
fűződik: Törökbálint, Tárnok, 
Százhalombatta, Érd is meg-
mozdult érte. A Kós szakkép-
ző iskolában huszonhárom fi-
atal azért adott vért, hogy 
neki segítsen, Százhalombat-
tán pedig ötven első véradónk 
volt. Ez a beteg kisfiú és az 
édesanyja még a kórházból is 
bátorítani, motiválni tudta az 
embereket.

– Ha önnek van szüksége se-
gítségre, kihez fordul?

– Egy maréknyi ember van 
csupán, akit közel engedtem 
magamhoz. Apám az egyik, a 
fiam keresztanyja a másik – ő 
egyébként vöröskeresztes ön-
kéntes, illetve küldött –, és van 
még egy-két jó emberem, akik-
re mindig számíthatok. Van 
egyébként egy párom is, akivel 
nem élünk együtt – túl soknak 
találja ugyanis a munkámat, 
azt, hogy még a vasárnap sem 
lehet a miénk. És ott a vöröske-
resztes csapatom, amely olyan 
emberekből áll, akik átérzik 
mások fájdalmát, gondját-ba-
ját, és nyitott szemmel járunk 
a városban – ezért is vagyunk 
a legerősebb csapat itt a kör-
nyéken.

– Ehhez az is kell, hogy valaki 
maga is átéljen nagy válságo-
kat, illetve kerüljön nagyon 
mélyre?

Beszélgetés Janzsó Mónikával

A munkám az életem!

„Lehet árvíz, hó, mi ott vagyunk, ételt, ruhát osztunk…”

Janzsó Mónika négy gyermekével és kisunokájával Érden él. 
2010-ben alapította a Vöröskereszt érdi területi szervezetét, 
amelyet azóta is vezet. Rendszeresen szervez véradásokat, 
szűréseket, egészségügyi méréseket Érden és környékén, ön-
kénteseivel részt vesz a különböző városi rendezvényeken, 
gyűjtéseket kezdeményez, ételt, ruhát oszt a rászorulóknak, 
iskolásoknak elsősegélynyújtó versenyt rendez. Szabadságra 
nem megy, helyette önkéntes munkát végez. A nap 24 órájá-
ban elérhető. Alsó utca 10. alatti irodájában személyesen ke-
reshetik őt fel hétfőnként 8 és 12 óra között. Telefonszáma 
06/70-933-83-06, e-mail címe erd@voroskereszt.hu.
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– Azt hiszem, igen. Aki nem 
élte át a nyomort, a bántalma-
zást, az nem tud átérezni bizo-
nyos helyzeteket. Nem tudja, 
miről beszél az a hajléktalan, 
aki elmeséli, hogy nem akart ő 
inni, csak épp így hozta az élet, 
és mikor változtatni akart raj-
ta, már túl késő volt, vagy épp 
nem voltak meg hozzá az esz-
közei. Persze nem azt mon-
dom, hogy megértem az alko-
holizmust, mert ez nem igaz, 
magam sem iszom, és tudom, 
hogy az ital nem megoldás 
semmire. De képes vagyok 
arra, hogy végighallgassak 
másokat. Már ez is sokat ér, és 
semmibe sem kerül.

– Ez egy huszonnégy órás 
szolgálat. Jut idő a gyerekekre, 
mondjuk egy közös nyaralás-
ra?

– Most már a legkisebb is ti-
zennégy éves, a nagyok pedig 
már felnőttek, huszonegy, 
húsz- és tizenkilenc évesek, 
annyira már nem igénylik a 
társaságomat. Közös nyara-
lásra nemigen volt, illetve van 
sem időm, sem módom. Egy-
egy napra leugrottunk néha a 
Velencei-tóra, ahol én néztem, 
hogyan fürdenek a gyerekek, 
de be nem mentem velük, mert 
iszonyodom a víztől – mikor 
kicsi voltam, a nagyobb gyere-
kek „játékból” majdnem bele-
fojtottak, újra kellett éleszteni, 
kórházba is kerültem, azóta 
vízbe nem megyek. Az egyszer 
biztos, hogy vízből nem tudnék 
kimenteni senkit.

– A parton már volt rá példa?

– Hogyne, volt olyan kiruc-
canásunk, hogy három alka-

lommal kellett elsősegélyt 
nyújtanom. Egy idős úr lett 
rosszul a parton, infarktust 
kapott. Sikerült életben tar-
tanunk, míg a mentő meg 
nem érkezett. Egy másik em-
ber belelépett valamibe a víz-
ben, egy gyerek pedig a ho-
mokozóban félrenyelt vala-
mit; őt a Heimlich-féle műfo-
gással mentettük meg. Ki-
lenc-tízkor mentünk le a tóra, 
délután négykor azt mond-
tam, nekem ebből elég, in-
kább hazajövök. Most már a 
nagyok külön járnak, van, 
hogy magukkal viszik a ki-
csit is. Amíg fiatalabbak vol-
tak, bevontam őket a munká-
ba. Nélkülük nem tudtam 
volna ilyen eredményeket el-
érni. Egyedül ezt nem lehet 
csinálni; az önkéntesek, a 
tagok, a család támogatása 
nélkül nem működik a rend-
szer.

– És idővel, ahogy beindult a 
verkli, jobban mondva az érdi 
csapat, a munka is kevesebb 
lett?

– Nem. A mai napig előfor-
dul, hogy az interneten ke-
resztül kérdezik, otthon va-
gyok-e már, mikor érek haza, 
és van, hogy ez utóbbira nem 
tudok válaszolni. Nagy bána-
tom az is, hogy a különféle el-
foglaltságaim miatt nem tud-
tam ott lenni az iskolai ren-
dezvényeken. Most már nagy-
mama vagyok, és amikor a ti-
zennégy hónapos kisuno-
kámtól kaptam anyák napjára 
egy szál orgonát, bizony fájt, 
hogy a lányom sosem tudta 
odaadni az iskolában a virá-
got, csak este, otthon nyújt-
hatta át. De ha morognak is, 

tolerálják, hogy keveset va-
gyok itthon, hiszen tudják, 
mennyire fontos számomra ez 
a munka. Sok nehézségen va-
gyunk túl, átéltük a poklok 
poklát a párom halálával, a 
lányom betegségével, sőt, két 
éve kiderült, hogy májrákom 
van, ami szintén nehezítette a 
helyzetünket, de nem adtam 
fel: kemoterápiát nem vettem 
igénybe, gyógyszereket nem 

szedek – az orvosnak is meg-
mondtam: makacs vagyok, 
nincs időm, sem türelmem, és 
csak az alternatív gyógymó-
dokban hiszek. Vitaminokat 
szedek, gyógyteákat iszom, 
és rendszeresen járok orvosi 
ellenőrzésre. Az egyetlen, 
amit nem tudok biztosítani, az 
a stresszmentes élet, de remé-
lem, ezt is sikerül majd elér-
nem. Az állapotom javult, bár 
nem tökéletes. Ha jönnie kell a 

halálnak, remélem, időben 
megérzem, és le tudom zárni a 
munkámat.

– Min dolgozik most?

– Túl vagyunk egy tisztújítá-
son. Az új vezetőséggel kitűz-
tünk magunk elé egy célt: a 
beteg és az egészséges gyere-
kek, illetve családjaik össze-
hozását, legalább évente egy 

alkalommal, azzal a céllal, 
hogy segítséget, támogatást, 
figyelmet kapjanak. A találko-
zónak – amelyen bárki részt 
vehet – terveink szerint a nap-
közis tábor ad majd otthont, és 
várhatóan szeptemberben 
rendezzük majd. Azért akkor, 
mert csak nyáron érek rá a 
szervezésre. Többen mondták 
már, hogy segítenek a plaká-
tok elkészítésében, egyéb 
munkákban, hiszen pénzt erre 

az akciónkra sem kérünk sen-
kitől. Szeretnénk bevonni a 
programba az iskolákat, óvo-
dákat és a habilitációs közpon-
tot is.

– Honnan meríti az energiát, 
amivel helyt tud állni a min-
dennapokban?

– Az emberekből. Sok erőt 
és támogatást adnak a gyere-

keim, no meg az önkéntesek, 
akik nélkül semmire sem 
mennék. És persze a hála is 
feltölt, ami a szemekből su-
gárzik egy-egy ételosztás al-
kalmával. Ezek adják az erőt. 
A munkámat és az életemet a 
Vöröskereszt hét alapelve-
ként élem: emberiesség, pár-
tatlanság, semlegesség, füg-
getlenség, önkéntesség, egy-
ség és egyetemesség. A mun-
kám az életem!

„Sok erőt és támogatást adnak a gyerekeim”

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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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A fogak elszíneződése
– főleg az elülső régióban –
komoly esztétikai problémát
jelenthet. Ennek megoldásá-
ra többféle módszer áll a fog-
orvos rendelkezésére. A fog-
fehérítés technikai kivitele-
zésének módja szerint két
nagy csoportra osztható:
1.) Belső fogfehérítés-el-
halt/gyökérkezelt fogak fe-
hérítése
A gyökérkezelt fogak nagy

része az idő előrehaladtával
elszíneződik. Amennyiben a
szomszédos fogaktól színe
eltér, akkora fogak fehérítése
indokolt. Ilyen esetekben a
belső fehérítési eljárások ja-
vasoltak, azaz a fogbélkamra
felől történik a fog fehérítése.
A kezelés menete:

•Az elszíneződött fogban
üreget képzünk
(a fogbélkamra helyén)

• behelyezzük a fehérítő
anyagot

• ideiglenes töméssel zárjuk
• a fehérítő anyagtól függően
3–7 napmúlva kell a
rendelőbe visszamenni

• a fehérítő anyag
eltávolítása

• a fehérített fogtöméssel
való helyreállítása

2.) Külső fogfehérítés
A fogak fehérítése a

zománc felől történik.
Rendelőben végzett fehérí-

tés:
Az eljárás során az orvos a

fogkülső felszínérenagykon-
centrációjú fehérítő anyagot
helyez, amelynek hatékony-
ságát lámpával javítja (ame-
rikai típusú plazmalámpás
fogfehérítés). A fehérítést
követően egy érzékenységet
csökkentő pakolást helye-
zünk fel. (X)

Fogfehérítés
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OEP-finanszírozott
fogászati ellátás:
• fogeltávolítás
• fogászati röntgenfelvétel
készítése
• fogászati sérülés,
illetve baleset ellátása
• gyökérkezelés
• gyógyszerrendelés
• konzerváló fogászati
beavatkozás
• dentálhigiéniás tanácsadás
• fogpótlások készítése

Fogászati
magánrendelés:
• szépészeti beavatkozások
• fogeltávolítás
• fogászati sérülés, illetve
baleset ellátása
• foggyökérkezelés
• fogfehérítés
• szájsebészeti konzultáció
• esztétikus és helyreállító
fogpótlások
• konzerváló fogászati
beavatkozás

Rendelő címe:
2030 Érd, Budai út 3. Fsz. 2.
Rendelő telefonszámai:
Vezetékes: +36 23 360 406
Mobil: +36 20 250 8242
E-mail: erd1@jeneifogaszat.hu
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Az ország jövő évi költségvetésének fontosabb 
adatait ismertette májusi sajtótájékoztatóján 
Aradszki András (Fidesz–KDNP) energiaügyi 
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője. 
Folytatódnak az életpályaprogramok, mérsék-
lődik néhány alapvető élelmiszer áfája és lesz 
állami forrás a fejlesztésekre is.

Az államtitkár az adócsök-
kentés és az otthonteremtés 
költségvetésének nevezte az 
ország jövő évi büdzséjét, 
hozzátéve: semmiképpen 
sem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy a Fidesz–KDNP 
kormánya hat évvel ezelőtt 
még a mai Görögországnál is 
rosszabb helyzetben lévő ál-
lam vezetését vette át. Növek-
vő államadósságot, magas 
inflációt és hatalmas költség-
vetési hiányt, valamint 11 
százalék feletti munkanélkü-
liséget, nullához közelítő 
gazdasági növekedést ha-
gyott maga mögött a 8 éves 
szocialista kormányzás. Eh-
hez képest ma 2,4 százalékos 
a gazdasági növekedés, 6,5 
százalékra mérséklődött az 
állásnélküliek aránya.

Tartós csökkenési pályára 
került az államadósság, s 
eközben a költségvetési hi-

ányt is sikerült 2 százalékon 
tartani. Mindemellett nőtt a 
nyugdíjak és a keresetek re-
álértéke, valamint csökkent 
az embereket terhelő adók 
mértéke. Ilyen gazdasági elő-
feltételek mellett készült el a 
jövő évi költségvetés terveze-
te, amely biztosítja, hogy vég-
re minden magyar ember te-
gyen egy lépést előre – fogal-
mazott a politikus.

Az szja nem változik, jövő-
re is 15 százalék marad. 
A családi adókedvezmények 
pedig az otthonteremtési tá-
mogatással együtt a demo-
gráfiai helyzet javulását szol-
gálják. 2017. január elsejétől 
27-ről öt százalékra csökken 
a legfontosabb élelmiszerek, 
a tej, a baromfi és a tojás áfá-
ja, valamint 18 százalékra 
mérséklődik az éttermi és az 
internetszolgáltatások álta-
lános forgalmi adója. Jövőre 

nemcsak a pedagógusok 
bére emelkedik az ígért mér-
tékben, hanem az életpálya 
bevezetésével a rendvédelmi 
dolgozók, a felsőoktatásban 
foglalkoztatottak, valamint 
az állami tisztségviselők ke-
resete is növekedni fog.

Kiemelt cél még a nyugdí-
jak értékének megőrzése is 
– mutatott rá Aradszki And-
rás, majd kitért arra, hogy 
utóbbival kapcsolatban 
alaptalan támadások érik a 
kormányzatot, miszerint el-

vettek a nyugdíjasoktól. 
A  számokat egymás mellé 
rakva ugyanis kiderül, hogy 
a nyugdíjemelések mindig 

meghaladták a jogszabály-
ban előírtakat, emellett a re-
zsi- és áfacsökkentés is pozi-
tívan érintette a nyugdíjasok 
életszínvonalát is.

A 2017-es költségvetés 
többletforrásokat biztosít az 
egészségügyi és szociális 
ellátások színvonalának nö-
velésére is – emelte ki állam-
titkár, majd aláhúzta: az 
említetteken kívül roppant 
fontosnak ítéli, hogy az eu-
rópai uniós támogatások 
mellett a jövő évi költségve-
tésben 1200 milliárd állami 
forrás is rendelkezésre áll a 
gazdaságélénkítő és infra-
strukturális beruházások-
ra. Ez Érd számára is jó hír, 
hiszen ez a forrás tartal-
mazza a Modern Városok 
programjában az érdi fej-
lesztésekre előirányzott 
időarányos összeget is. En-
nek köszönhetően városunk 
a tervezett ütemben tudja 
majd végrehajtani nagyará-
nyú fejlesztéseit. Olyannyi-
ra, hogy aki régebben látta 
Érdet, 2019-ben rá sem fog 
ismerni a településre, mert 
egy modern megyei jogú vá-
ros képe tárul majd elé – fo-
galmazott térségünk or-
szággyűlési képviselője.

 n BÁLINT EDIT

Az elmúlt évtizedekben 
jelentősen csökkent a 
férfiak nemzőképessé-
ge: ma már a meddő 
emberek 60 százaléka 
férfi.

Ebben nemcsak a környezeti 
ártalmak, hanem a szenvedély-
betegségek is szerepet játsza-
nak, amelyek természetesen a 
női termékenységre is hatással 
vannak. Ez volt a fő témája egy 
érdi konferenciának.

Néhány pohár bor vagy két 
habzó korsó sör esténként, 
ugyan mit árthat? Többet, 
mint gondolnánk: az alkohol, 
csakúgy, mint a cigaretta, a 
drogok és a szorongáscsök-
kentő gyógyszerek hatással 
vannak nemcsak az egészsé-

günkre, hanem a nemzőképes-
ségre is. Ha egy pár gyermek-
vállalásra készül, a nők rend-
szerint leteszik a cigarettát, 
nem isznak alkoholt, a férfiak-
ra azonban ez nem jellemző – 
pedig a spermiumszámot je-
lentősen befolyásolják a káros 
szenvedélyek. Hogy mennyire, 
azt mi sem tanúsítja jobban, 
mint az, hogy a közvélekedés-
sel ellentétben ma már a med-
dő emberek hatvan százaléka 
férfi – hangzott el azon a konfe-
rencián, amelyet az érdi Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) szervezett, neves elő-
adók felvonultatásával.

A lelki betegségek kezelésé-
től a szenvedélybetegségek 
meddőségre gyakorolt hatá-
sán át az alkohol, drogok és 
pszichopharmakonok (nyug-
tatók, kedélyjavítók) nélküli 

stresszcsökkentésig számos 
témát jártak körül az első íz-
ben megrendezett konferenci-
án, amit a járási szociális ága-
zat, illetve közoktatás szakem-
bereinek szerveztek.

– Elsőként a helyi eredmé-
nyeket, sajátosságokat mutat-
tuk be, majd a témával össze-
függő kutatási eredményeket 
ismertették előadóink. Ne-
künk, szakembereknek na-
gyon fontos, hogy a szenve-
délybetegségeket, illetve a 
gyógyítást, megelőzést illető-
en egységes látásmódot tud-
junk képviselni, lássuk, ho-
gyan tudunk még hatékonyab-
ban működni, mit adjunk a fia-
talok kezébe a különböző dro-
gok helyett – hangsúlyozta la-
punknak Récsei Krisztina, a 
Szociális Gondozó Központ in-
tézményvezetője, akitől meg-

tudtuk azt is: az érdi fiatalok 
érintettségéről jelenleg készül 
egy tanulmány, amelynek 
eredményeit nyilvánosságra 
hozzák majd. Egyvalami azon-
ban már most látható: az ötö-
dik-hatodik osztályosokat is 
érintik a szenvedélybetegsé-
gek, igaz, nem az ital vagy a 
kábítószerek, hanem az inter-
netes játékok.

– Az a dolgunk, hogy segít-
sünk a szülőknek egy egészsé-
ges generáció felnevelésében 
– fogalmazott Récsei Kriszti-
na, hozzátéve: az érdi KEF 
munkájának egyik állomása 
ez a konferencia, amit a város 
támogatásának, illetve az 
EMMI és a Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézet pá-
lyázatának köszönhetően tud-
tak megrendezni.

 n ÁDÁM KATALIN

FELHÍVÁS

Szelektív  
hulladék

Tájékoztatjuk kedves 
ügyfeleinket, hogy a la-
kosság számára az idén 
rendszeresített szelektív 
hulladékgyűjtők kiosztá-
sának első szakasza végé-
hez ért, 2016. április 30-án 
az ÉTH Sas u. telephelyen 
az osztás befejeződött. 
Akik bármely okból nem 
tudták eddig átvenni a 
kukákat, átvehetik sze-
mélyesen vagy meghatal-
mazott útján az Érd, Felső 
u. 9. sz. alatti telepen 
2016. május 10-től május 
31-ig. Amennyiben nem a 
díjfizető veszi át az edé-
nyeket, az átvételhez 
szükséges számla vagy 
csekk, személyi igazol-
vány, meghatalmazás. Az 
átvételre szolgáló napok: 
kedd 8–16-ig, csütörtök 
11–19-ig, péntek 8–16-ig. 
Ügyfeleink, akik jelezték 
igényüket a komposztlá-
dára, a telephelyen átve-
hetik a fenti napokon és 
feltételekkel. További in-
formáció: 06 20 269 0668.

ÉTH Sajtószolgálat

Részönkormányzat
Az Ófalu–Újfalu Tele-

pülésrészi Önkormányzat 
2016. május 25-én (szer-
dán) 17.00 órától a volt II. 
Lajos Általános Iskolában 
(2030 Érd, Fő u. 42.) tartja 
a következő ülését, 
amelyre mindenkit szere-
tettel várunk!

Antunovits Antal elnök

Többletforrás az egészségügyi és szociális ellátásokra

Az adócsökkentés és 
otthonteremtés költségvetése

Mit adjunk a fiatalok kezébe a drogok helyett?

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Érden

Kiemelt cél a nyugdíjak értéké-
nek megőrzése – mutatott rá 
Aradszki András

ELKÖLTÖZTÜNK!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ügyfélszolgálati 
irodánk és 
szerkesztőségünk 
megújult környezetben 
várja Önöket  

a Szabadság tér 12.  
szám alatt  
(Siker Üzletház), 
a megszokott 
nyitvatartással.

Továbbra is forduljanak 
hozzánk bizalommal!

 Szerkesztőség
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T. Mészáros András meghívására Tekauer Norbert 
klubelnök, Szabó Edina vezetőedző, valamint 
Klivinyi Kinga és Janurik Kinga vett részt múlt 
szerdán a Polgárok Házában megtartott polgár-
mesteri sajtótájékoztatón.

Az Érd NB I-es női kézilab-
dacsapat történetének első 
ezüstérmét szerezte meg a 
Magyar Kupa küzdelmeiben, 
melynek apropóján T. Mészá-
ros András gratulált a klub-
nak és elmondta, hogy a fenn-
állásuk legjobb eredményét 
érték el, amellyel nagy örömet 
okoztak a város lakóinak, a 
szurkolóknak, és mindenki-
nek köszönetét fejezte ki, aki 
hozzájárult ehhez a sikerhez.

Tekauer Norbert szerint a 
megszerzett ezüstérem egy 
hosszú folyamat egyik állo-
mása, és remélhetőleg az idén 
még egy éremmel gazdagodik 
a klub, így még komoly felada-
tok előtt áll a csapat az idei 
szezonban. A klubelnök ösz-
szefoglalta az ezüstéremig 
vezető utat is: az együttes az 
idei szezonban a 4. fordulóban 
csatlakozott a Magyar Kupa 
küzdelmeihez, és a Csurgó, 
valamint az MTK Budapest 
elleni győzelmekkel kvalifi-
kálta magát a négyes döntő-
be, immár második alkalom-
mal. A tavalyi szezonban 
megszerzett bronzérmet kö-
vetően, az idén sikerült a dön-
tőbe jutni a Fehérvár KC el-
len, majd a döntőben csapa-
tunk mindent megtett a győ-

zelem érdekében. Tekauer 
Norbert hozzátette: a hétvége 
legszebb találatát Klivinyi 
Kinga szerezte, majd ő is kife-
jezte köszönetét mindenki-
nek, aki ennek a győzelemnek 
részese volt.

Szabó Edina vezetőedző el-
mondta, hogy a szezon során 
a rengeteg munka és mérkő-
zések közepette szinte alig 
van idő örülni a sikereknek, 
így ez a sajtótájékoztató re-
mek alkalmat ad arra, hogy 
egy pillanatra megálljanak és 
büszkék legyenek, hiszen ha-
talmas siker a megszerzett 
ezüstérem. A vezetőedző kü-
lön kiemelte a szurkolókat, 
akikre nagyon büszkék, és 
akik egészen különleges mili-
őt teremtenek minden mérkő-
zésen, amely nagy örömet és 

segítséget jelent a csapatnak 
minden mérkőzésen. Szabó 
Edina hozzátette: a sikerek-
ben fontos szerepe van a vá-
ros vezetésének, akik stabil 
hátteret biztosítanak a klub-
nak és remek körülményeket 
teremtenek a csapatnak a 
mindennapi kemény munká-
hoz.

Klivinyi Kinga, akit a Tipp-
mix Török Bódog női kézilab-
da Magyar Kupa négyes dön-
tőjének legjobb játékosának 
választottak, elmondta, hogy 

az egész csapat nagyon bol-
dog az elért eredmény miatt, 
és bízik benne, hogy egyszer 
majd aranyérem is kerül a 
nyakukba. Klivinyi hozzátet-
te, hogy kemény munkával 
mindent meg fognak tenni 
azért, hogy a bajnokságot is 
éremmel zárják, amivel 
Janurik Kinga is egyetértett.

A csapatkapitány is megkö-
szönte a szurkolók egész éves 
biztatását, ami nélkül ezeket 
a sikereket nem érhette volna 
el az együttes.

 (Forrás: handballerd.hu)

A tavalyi évi takarékos-
ságnak köszönhetően ha-
marosan több intézményben 
felújítják a vi zes blok ko kat, 
az energiahálózatot, felszá-
molják az illegális hulladék-
lerakókat és az utcákat is 
portalanítani fogják.

A közgyűlés legutóbbi ülé-
sén elfogadta a tavalyi évi 
zárszámadást és döntött a 
pénzmaradvány felosztásá-
ról. A költséghatékonyság-
nak köszönhetően közel 900 
millió forintból nagyon fon-
tos beruházásokra kerül sor 
a közeljövőben.

3,6 millió forintot szán az 
önkormányzat az érdi Du-
na-part alternatív megköze-
lítését szolgáló út kiépítésé-
nek terveire. Az önkormány-
zat megvásárolta a volt Tég-
lagyári Völgy területét, ami-
nek a környékére és az 
ófalusi részre is egy fejlesz-
tési koncepció elkészítése 
van folyamatban. Az utat az 
M6-os lehajtó felől a gátig, 
onnan pedig a gát Duna felő-
li oldalán a téglagyárig ve-
zetné az önkormányzat. 
A  tanulmánytervet már 
egyeztették a vízüggyel, a 
tervek kimunkálása most 
kezdődik.

A Gyula utcai Meseház 
Óvoda udvarán szeptember-
re megoldódnak a korábbi 
vízelvezetési problémák. 
T. Mészáros András polgár-
mester március végén, a fo-
gadónapján egyeztetett az 
oda járó gyerekek szüleivel 
a problémáról. A tavalyi évi 
pénzmaradványból nyáron 

parkosítják az intézmény 
kertjét s megoldják a vízel-
vezetést is.

Több intézmény infra-
struktúráját is fejleszti a vá-
rosvezetés. A László téri 
Tusculanum Tagóvodában 
felújítják a kazánt és a vizes-
blokkot, a Bem téri óvodá-
ban kicserélik a régi kazánt 
és itt is felújítják a vizesblok-
kot, a Kisfenyves Óvodában 
a szennyvízvezeték cseréjé-
re kerül sor, míg a Vörös-
marty Mihály Gimnázium-
ban szintén a vizesblokkot 
teszik rendbe. A  számos 
fejlesztés mellett a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
régi elektromos hálózatát is 
újjáépítik.

A különböző hulladékfaj-
ták nem megfelelő kezelés 
esetén környezetszennye-
zést és ártalmat okozhat-
nak. Érd nagyon sokat tesz 
azért, hogy ezt megakadá-
lyozza, ezért a többi intézke-
dés mellett a tavalyi pénz-
maradványból is különített 
el forrást arra, hogy felszá-
molja a városképet romboló 
szemétdombokat.

Fellélegezhetnek a poros 
utcák lakói is! Visszatérő 
probléma a városban, hogy a 
száraz időszakokban na-
gyon sok por kerül a levegő-
be Érd egyes utcáiban. 
A városvezetés a tavalyi évi 
pénzmaradványból 25 millió 
forintot tett félre arra, hogy 
környezetbarát vegyszeres 
locsolással portalanítsa az 
egyes utcákat.

 n BNYH

Köztér címmel tartott online lakossági fórumot 
T. Mészáros András polgármester a múlt héten a 
Facebookon. A kezdeményezés sikeresnek bizo-
nyult, a polgármester másfél órán át válaszolt a 
közügyeket érintő kérdésekre.

Bár minden héten tart 
személyes ügyfélfogadást, 
T. Mészáros András polgár-
mester szerint ez nem elég-
séges idő arra, hogy a köz-
üg yeket érintő minden 
problémára válaszolni tud-
jon. Ezért is hirdette meg 
azt az online lakossági fó-
rumot, amelynek során bár-
ki feltehette kérdését a vá-
ros fejlesztéseivel és min-
dennapjaival kapcsolatban.

A városlakókat a közleke-
dés, az oktatás és a leendő 

fejlesztések érdekelték leg-
inkább. Megtudhattuk azt 
is, hogy idén is lesz rágcsá-
lóirtás a városban, valamint 
hogy a lakótelepen kívül 
valamennyi gyűjtősziget 
megszűnik, hiszen jelenleg 
a teljes lakosság 60 százalé-
ka már átvette a szelektív 
gyűjtőedényeket.

Az utcák portalanításá-
val kapcsolatban is több 
kérdés érkezett. Ezekre vá-
laszolva a polgármester el-
mondta: 25 millió forintot 

szán az önkormányzat a po-
ros utcák kál ci um kar bo ná-
tos locsolására. Sokan ér-
deklődtek arról, hogy mikor 
aszfaltozzák le az utcáju-
kat. A polgármester a többi 
között megerősítette, hogy a 
Tárnoki úton a Szent István 
úttól a Kolozsvári utcáig ha-
marosan elkészül a szilárd 
útburkolat. T. Mészáros 
András azt is hangsúlyozta, 
hogy az útépítési program-
mal együtt, 2019-től a járda-
építési programot is bein-
dítják, így belátható időn 
belül a teljes város aszfaltos 
lesz.

Megtudhattuk azt is, hogy 
a városvezetés hamarosan 
felveszi a kapcsolatot a 
UPC-vel is, így – a T-Home 

és a Digi mellett – még több 
szolgáltató vehet majd részt 
Érd lakosságának kiszolgá-
lásában.

A polgármester az online 
lakossági fórumot követően 

lapunknak azt mondta: si-
keres volt ez a fajta párbe-
széd az itt élőkkel, amelyre 
Érden korábban még nem 
volt példa. T. Mészáros And-
rás fontosnak nevezte, hogy 
minden lehetséges fórumon 
beszélgethessünk közügye-
inkről, így szeretné az on-
line lakossági fórumot is 
rendszeressé tenni. n FZ

Szolgáltató önkormányzat

„Fontos, hogy minden lehetséges fórumon beszélgethessünk köz-
ügyeinkről”

Középpontban a közlekedés, az oktatás, a fejlesztések

Online köztéren válaszolt a polgármester

Külön köszönet a szurkolóknak

Az ezüstlányokat ünnepelték

T. Mészáros András köszönetét fejezte ki mindazoknak, aki hozzájá-
rultak a sikerhez
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Tükröződések címmel nyílt meg pénteken a 
Duna-Art fotóklub kiállítása a Szepes galériában. 
A fotográfia kedvelői ezúttal olyan tükörképeket 
kaptak lencsevégre, amelyekben megláthatjuk a 
legapróbb részleteket is.

Mi a tükröződés? E fogalom 
pontos meghatározására már 
számos kísérletet történt. A 
fotókiállítás megnyitóján dr. 
Nemes Erzsébet is idézett 
egy-két véleményt ezzel kap-
csolatban. „A külső forma 
csak átmeneti visszatükröző-
dése annak, ami belül van, s 
ami a lényege”. Orosz István 
festő szerint pedig „Minden 
tükör megőrzi minden arc 
nyomát, amely megfürdött a 
fényben.”

M. Nagy Péter, a művelődé-
si ház munkatársa pedig egy 
hétköznapi képpel indította a 
tárlat megnyitóját. Rámuta-
tott: a tükröződéssel lépten-
nyomon találkozunk mind-
annyian, például amikor a tü-
körbe nézünk reggel borotvál-
kozás vagy sminkelés közben, 
az autóban a forgalmat figyel-
ve vagy akár a vízparton sé-
tálva, a víz felszínén is megfi-

gyelhetjük a fák tükörképét. 
Olyannyira természetes jelen-
ség ez számunkra, hogy gyak-
ran észre sem vesszük, nem is 
foglalkozunk vele. Pedig a tü-
körkép értékelése, felismeré-
se egyáltalán nem magától 
értetődő, s a tükröződés mi-
benléte már a kezdetektől fog-
lalkoztatja az embert.

Van olyan elmélet, amely a 
tükörképet az éntudat kiala-
kulásának és az emberi meg-
ismerés eszközévé emeli. 
Gondoljunk csak arra, hogy 
gyakran magunkat keressük 
az ablaküvegekben, kiraka-
tokban visszatükröződő ar-
cokban. Ugyanezt tesszük 
akkor is, amikor a másik em-
ber szemébe nézünk, s fel-
idézzük a már közhelyszerű 
igazságot, hogy a szem a lélek 
tükre. A léleké, ami a kiállítá-
son látható portrékon is meg-
jelenik a tükröződés által. 

Mások szerint az emberi elme 
csak torzítva, saját magán át-
szűrve képes érzékelni és 
tükrözni a valóságot. A tükör 
által azonban néha homályo-
san látunk, míg máskor meg 
éppen hogy kitisztul, élessé 
válik a kép, s meglátunk olyan 
részleteket, amelyeket egyéb-
ként nem vettünk észre. Ám a 
tükröződés nem pusztán el-
homályosítja vagy élesíti a 
látványt, hanem át is lényegíti 
azt – emelte ki M. Nagy Péter, 
hozzátéve, hogy ennek szá-
mos példáját láthatjuk a kiál-
lított felvételeken. A fényképe-
zés önmagában is varázslat, 
de elsősorban a szemünk az a 
fényérzékelő szerv, amelynek 
segítségével megtapasztaljuk 
a fényárnyak láthatóvá váló 
térbeli kiterjesztéseit. Márai 
Sándor szerint „Van egy má-
sik valóság, a tükörkép, amit 
a világ tudat benned, ha mű-
vész vagy. S egy idő múlva, ha 
sejted mesterségedet, már 
csak  ez  a  másik  világ  érde-
kel” – ezekkel a gondolatok-
kal nyitotta meg a Duna-Art 
klub tagjainak különleges 
tükröződéseket bemutató fo-
tókiállítását a művelődés-
szervező.

A tárlat félszáz alkotása a 
tükörképek által olyan részle-
tekre összpontosít, amelyek 
által jóval többet láttat meg 
velünk a saját környezetünk-
ből, mint amennyit a hétköz-
napokban képesek vagyunk 
észrevenni. A péntek esti ren-
dezvény jó hangulatáról a 
Hylarion Énekegyüttes gon-
doskodott. A fotókiállítás má-
jus 30-ig megtekinthető a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont galériájában.

n BÁLINT ÁBRAHÁM

A Bíró András Baráti Társaság a múlt kedden, má-
jus 3-án 93. születésnapja alkalmából köszöntötte vá-
rosunk díszpolgárát, a több mint négy évtizede Érden 
élő és alkotó írót, költőt, publicistát. Az írót nemcsak 
tortával köszöntötték, Daróci Márta felolvasta Bíró 
András Őrzöm a tüzet című versét, s az is kiderült – 
bár mostanság már nehézkesebb számára az alkotás 
–, az ünnepeltnek még most is vannak megjelenésre 
váró kéziratai.

Bíró András-
nak tavaly év vé-
gén, Zarándi 
címmel jelent 
meg legutóbbi 
kisregénye. Aho-
g yan korábbi 
műveiben, ebben 
a könyvben is a 
személyes sor-
son túl a törté-
nelmi és társa-
dalmi környezet-
re is kitekintve 
vezeti végig olva-
sóit főhőse, Za-
rándi Ottó Imre 

életének folyásán. A mű jellemzője a számos váratlan 
fordulat, amelyek izgalmassá teszik az egyébként szok-
ványos, hétköznapokból ellesett témát. Bíró András 
hosszú évtizedeken át figyelte környezetét, tanúja volt 
a különféle társadalmi berendezkedéseknek. Kisregé-
nye főhősének életét 1929-től egészen a rendszerváltás 
utáni évekig nyomon követi.  n BE

Bíró András 93 éves
Tükör által homályosan

Az átlényegített valóság

Bodor Iza: Tűnődés

Dósa László: A pocsolya diadala

Szeptemberben tehetséggondozó
hat évfolyamos gimnáziumi képzés
indul Budán, a Villányi úton.

A nagy múltú várpalotai iskola
tagintézményeként a hatosztályos
gimnázium a dr. Zsolnai József pro-
fesszor úr által kidolgozott Érték-
közvetítő és Képességfejlesztő
Programalapelvei szerint kezdimeg
működését. Az iskola céljainakmeg-
valósítását alacsonyosztálylétszám-
ban, egyéni fejlesztéssel tervezi, s
igyekszik minden gyermekben
megtalálni a tehetséget, s azt meg-
felelően fejleszteni, kibontakoztat-
ni. Vallják, hogy minden gyermek-
ben ott van ez a tehetség, s a peda-
gógus felelőssége ennek felfedezé-
se, gondozása. A tehetség fogalmát
széles körben értelmezik, hiszen a
közismereti tantárgyi tehetséget
éppen úgy fontosnak tartják, mint a
művészetek, a sport, a szervező-
készség, a kommunikáció stb. terén
mutatott kiemelkedő teljesítményt.

Az iskola minden lehetőséget
megragad iskolán belül és azon kí-
vül is, hogy diákjai számára a leg-
több lehetőségetbiztosítsa az isme-
retek megszerzésére, az önálló ta-
nulás feltételeinek biztosítására. A
gimnázium elsődleges célja a tudás
magas szintű megszerzésével jó
színvonalú felsőoktatásba, hazai,
nemzetközi egyetemeken való to-
vábbtanulásra felkészítés differenci-
ált képességfejlesztéssel, a diákok
képességeihez, haladási tempójá-
hoz igazodó fejlesztéssel.

A 2016/17-es tanévben 7–10.
osztályig négy évfolyamon foglal-

koznak a diákokkal, amely prog-
ramra még néhány diákot fel tud-
nak venni.

A kilencedik évfolyamon nyelvi
előkészítős osztály is indul, amely-
ben az első évben 15 órában tanul-
ják a diákok az idegen nyelvet,
amely mellett nagy hangsúlyt fek-
tetnek a kommunikációra, a tanulás
tanítására és az európa uniós isme-
retek elsajátíttatására is.

Az iskolai program mellett lehe-
tőség van alapfokú művészeti isko-
lai oktatásra is, amelyben elsősor-
ban a színjátszás és dráma ad lehe-
tőséget a diákoknak tehetségük ki-
bontakoztatására, de a modern in-
formatikai eszközök használata
éppúgy része az oktatásnak, mint a
képzőművészet vagy szükség ese-
tén a képességfejlesztés, hátrány-
kompenzálás, amelyhez kiváló szak-
emberekkel rendelkezik az iskola.

Azoknak a diákoknak, akik most
ismerkednek az iskolával, május 25-
ig van lehetőségük a jelentkezésre,
mivel 27-én 13 órától pótfelvételit
tartanak. (X)
Telefon: 06-20-332-0795.
Cím: Villányi úti Konferencia Köz-
pont, Budapest, Villányi út 11–13,
honlap: http://ktm-ujbuda.hu

A25évesvárpalotai alapítványi
gimnáziumaVillányi
úton is várja leendődiákjait
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Ismét több száz énekel-
ni szerető diák töltötte 
meg zsúfolásig a Kőrösi 
iskola tornatermét a 
hétvégén. A helyi és a 
térség kórusain kívül jó-
val távolabbi városokból 
is érkeztek énekkarok, 
hogy megmérettesse-
nek a közös éneklésben.

A múlt szombaton immár 
huszonkettedik alkalommal 
rendezték meg a regionális és 
hetedik alkalommal az orszá-
gos kórusfesztivált városunk-
ban. Mivel a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában 
emelt szintű ének-zene okta-
tás folyik, az intézmény veze-
tése elsősorban egy regioná-
lis kórusverseny megszerve-
zésében gondolkodott. A hu-
szonkét évvel ezelőtti kezde-
ményezés azonban olyan jól 
sikerült, hogy évről évre egy-
re több énekkar jelentkezett, 

később pedig messzebb is 
híre ment a színvonalas ren-
dezvénynek, így nemcsak a 
közeli települések iskoláiból, 
hanem az ország legkülönbö-
zőbb pontjairól is érkeztek 
énekkarok.

Napjainkban már a meg-
újult Kőrösi iskola tágas torna-
terme biztosítja a fesztivál 
helyszínét, s jó néhányan évről 
évre visszatérő fellépői a 
nagyszabású rendezvénynek. 
Ennek fényében nyugodtan 
nevezhetjük Érdet a kórus-
fesztiválok városának is – 

emelte ki a huszonkettedik 
ének-zenei eseményt megnyit-
va Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület vezetője, aki alá-
húzta: ez a fesztivál nemcsak 
kiváló lehetőség a bemutatko-
zásra és megmérettetésre, ha-
nem remek alkalom az ismer-
kedésre, a barátkozásra is.

A fesztivál zsűrijében Ta
kács László karnagy, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem tanára, Bárány Gusz
táv, a Magyar Rádió Erkel-dí-
jas rendezője, Rápli Györ
gyi, a Kőrösi iskola – verse-
nyen kívül fellépő – énekkará-
nak karnagya, zenepedagó-
gus foglalt helyet. Az énekka-
rok szereplését hallgatva még 
a laikusnak is feltűnt, hogy a 
bíráló bizottságnak koránt-
sem volt egyszerű a feladata. 
Kivétel nélkül kiválóan felké-
szült, jókedvvel éneklő és re-
mekül összehangolt csopor-
tok, roppant változatos műso-
rokkal lepték meg a zsűrit és 
a közönséget.

n BÁLINT EDIT

Toronyba zárt anyanyelvünk
Érd volt az első állomása a 

Toronyba zárt anyanyelvünk 
című kötet anyaországi 
k ö n y v  b e m u t a t ó j á n a k . 
Szucher Ervin, az erdélyi 
Krónika újságírója huszonöt 
dokumentumriportban mu-
tatja be a romániai szórvány-
magyarság múltját, jelenét, s 
vetíti előre megmaradásának 
egyre bizonytalanabb jövőjét.

Az érdiek a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetségé-
nek, a Barátság klubnak és 
az Erdélyi Székelyek és Ma-
gyarok Érdi Szervezetének 
köszönhetően, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban ismerkedhettek meg a 
kötettel és annak marosvá-
sárhelyi szerzőjével.

A könyvet Kelemen Fe
renc, a marosvásárhelyi és 
bukaresti rádió magyar 
adásának nyugalmazott 
szerkesztője ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. Ki-
emelte: Szucher Ervin a 
Krónika napilap újságírója-
ként egy évtizeden át láto-
gatta azokat az eldugott kis 
falvakat, amelyekben a 
szórványmagyarság él. Mi-
vel ezekben az elhagyatott 
„szellemfalvakban” legfel-
jebb önmagukra, eseten-
ként a helyi plébánosra szá-
míthatnak az ott élők, a fel-
elevenített történetek oly-
kor krimibe illőek, és néha 
abszurd jegyeket is maguk-
ban hordoznak – fogalma-

zott Kelemen Ferenc. A 
megszólalók mind magya-
rok, de legtöbbjük már csak 
románul beszél. Nem ismeri 
az anyanyelvét, ám ennek 
dacára is magyarnak vallja 
magát, sőt mélyen megseb-
zi, ha „lerománozzák”.

Tíz éven át több mint száz 
helyszínen járt Szuher Er-
vin és ugyanennyi riportot 
készített az ott élő szór-
ványmagyarsággal. A soro-
zat még legalább két kötet-
ben folytatódik majd. A 
megszólalók történetén 
ugyanis túlmutat az üzenet, 
hogy figyeljünk oda a kevés-
bé ismert és népszerű erdé-
lyi régiókra is.

n BÁLINT

A Kőrösi Iskola énekkara – Rápli Györgyi vezetésével – versenyen 
kívül, vidám kórusdalokkal köszöntötte a fesztivál résztvevőit

Regionális és országos kórusfesztivál

A fiatalok hangja szólt

Eredmények
A fesztivál legmagasabb elismerése a Domonkos Béla szobrász-
művész által készített Kodály Zoltán-mellplasztika, amit vándor-
díjként vihet haza a legsikeresebben szereplő kórus. Ezt idén a 
versenyen először szereplő Vox Juventutis Vegyeskar (érdi Vö-
rösmarty Gimnázium) nyerte el. A zsűri három plakettet osztott 
ki, köztük a kaposvári Kicsinyek Kórusának, a Kőrösi Iskola Kicsi-
nyek Kórusának és a kazincbarcikai Ádám Jenő Iskola énekkará-
nak. Karnagyi különdíjat kapott Somogyiné Kovács Andrea (Gö-
döllő) és Hornyák Tamás (Vörösmarty Gimnázium, Érd).

35
51
03

560Ft

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

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

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

Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig
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Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.

20 éves munkatapasztalattal
ésGaranciával vállaljuk

Társasház és családi ház kivitelezését és
felújítását az alapoktól, kulcsátadásig.
•Generálkivitelezés
• Szerkezetépítés
•Homlokzatszigetelés
•Gipszkartonszerelés
•Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Modul Hungária Kft. 1054 Budapest, Alkotmány u 4.
www.modulhungaria.hu • info@modulhungaria.hu

Tel: 06 70 682 1770
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Csillaggömbön innen és túl 

Időszaki kiállítás

Szemlélet és szemléltetés a hazai elemi és 

középiskolai földrajzoktatásban

című kiállítás megnyitója

Köszöntőt mond:

Dr. Kubassek János

a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója

valamint

Simó Károly 

Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere

A kiállítást megnyitja:

Dr. Makádi Mariann főiskolai docens 

(ELTE Természetföldrajzi Tanszék)

Előadások: 

Dr. Szilassi Péter egyetemi docens

(Szegedi Egyetem, Természeti Földrajzi és 

Geoinformatikai Tanszék)

Miért fontos a szakközépiskolákban a földrajz 

oktatása?

Mácsai Anetta igazgatóhelyettes

(Magyar Földrajzi Múzeum)

Iskolai szertárak kincsei a múzeumban

2016. május 19. (csütörtök) 17 óra 

Helyszín:	Magyar	Földrajzi	Múzeum	-	tetőtér,
	Tel.:	06	(23)	363-036,	info@foldrajzimuzeum.hu

	www.foldrajzimuzeum.hu	
	2030	Érd,	Budai	út	4.

A kiállítás megtekinthető 2016. június 12-ig, 

hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

A kiállításra a belépés díjtalan!

A kiállítást támogatta: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

ikkeink folytatását megjelenő lapunkban olvashatja!

SZÜLINAPI PARTI ÖTLETEK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Egyy vidámra sikerült szülinapi parti töb
b „hozzávalót” is igényel, am

ik között a leg-

fonntosabbak: a jól megválasztott helyszín, a lurkó
k figyelmének fenntartása

és a hangulati tényezők.

LETISZTULT SZEREPEKBEN

Poookorny Liát azért szeretjük,
mert olyan, mintha közelről ismernénk, akivel egy

csssomó közös sztorink is van.

VISSZATÉRŐ NYÁRI DILEMMA:

DE HOVA TEGYÜK A GYEREKET?

Talán túlzás nélkül állítható,
hogy ritka és szerencsés hel

yzetben van az a szülő,

akinek egy percig sem okoz fejtörést a közelgő nyár
i szünet idejére megfelelő fel-

üüügyeletet keresni gyermeke számára.

BELFÖLDI KIRÁNDULÓHELYEK

Kis hazánk szerencsére gazd
agon bővelkedik lenyűgöző lá

tnivalókban, remek

kirándulóhelyekben, kulturá
lis örökségekben, természeti kincsekben, melyekhez

számtalan történet is kapcsolódik
.

LABDARÚGÓ EB 2016

A TARTALOMBÓL...

Ci

LA

SZTÁRINTERJÚ KIRÁLY GÁBORRAL,
A VÁLOGATOTT NÉPSZERŰ KAPUSÁVAL

MÁJUS 10-ÉN ISMÉT MEGJELENIK A FAMILINFÓ, A CSALÁD MAGAZINJA

A SZABAD HIRDETÉSI

FELÜLETEKRŐL,

ÉS MEGJELENÉSI

LEHETŐSÉGEKRŐL
KOLLÉGÁINK TÁJÉKOZTATJÁK.

Keresse hirdetési tanácsadójá
t,

várjuk ügyfélszolgálati irodánk
ban!
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A művelődési házak egyik 
fontos feladata a művészetek 
népszerűsítése, megszerette-
tése. Tehetik ezt kétféle mó-
don is. Úgy, hogy a művésze-
tek legjobb alkotásaival – 
színházi estek, tárlatok, 
hangversenyek és irodalmi 
programok keretében – is-
mertetik meg a művelődési 
házba látogató közönséget. S 
úgy is, hogy lehetőséget bizto-
sítanak a művészetek alapis-
mereteinek elsajátításához a 
különböző amatőrmozgal-
mak szervezése és támogatá-
sa kapcsán. Ez a kétféle tevé-
kenység egymástól el nem 
határolható, s ott végzik jól 
dolgukat a művelődési házak 
vezetői, ahol ez a kettősség 
természetessé válik, s termé-
kenyítően hat egymásra. Jó 
példája ennek az érdi művelő-
dési központban folyó munka.

Kezdjük talán az itt folyó 
művészeti munka bemutatá-
sát az irodalmi tevékenység-
gel. A háznak három irodalmi 
csoportja is van. Több mint 
hat éve működik itt az érdi Vö-
rösmarty gimnázium irodal-
mi színpada, amely emlékeze-
tes sikert aratott tavaly a 
Szóljatok játszók, regélők or-
szágos vetélkedő keretében a 
salgótarjáni területi döntőn. 
Az együttest dr. Koltai 
Györgyné vezeti. A  Pethes 
Imre munkásszínjátszó kör a 
helyi iparitanuló-intézet, va-
lamint a középiskola diákjai-
ból verbuválódott Bötykös 
Zoltán vezetésével három év-

vel ezelőtt. S ugyancsak 
Bötykös Zoltán vezeti a har-
madik együttest, a Mikro 
színpadot is. Mindhárom cso-
port nevezett a most folyó, Ha-
zánkról szóljatok szép szavak 
című országos vetélkedőre: a 
gimnazisták a Trilógia című 
dokumentumműsorral, a 
színjátszó kör a Csak a béke 
című oratorikus játékkal, a 
Mikro színpad tagjai pedig A 
mi nemzedékünk című doku-
mentumjátékkal készül a 
márciusban sorra kerülő me-
gyei döntőre.

Az amatőrök irodalmat 
megismerő és megszerettető 
tevékenységét jól egészíti ki az 
az előadóiest-sorozat, amely a 
közelmúltban indult s amely-
nek keretében eddig Bánki 
Zsuzsa, Mensáros László, il-
letve Básti Lajos és Zolnay 
Zsuzsa lépett dobogóra. A to-
vábbiakban Mikes Lilla, Har-
sányi Gábor és Bessenyei Fe-
renc mutatja be egy-egy est 
keretében önálló műsorát.

Rajzórák-tárlatok
Évek óta működik már a mű-

velődési ház keretében a Nagy 
Balogh János képzőművészeti 
csoport, Szepes Gyula festő-
művész-rajztanár vezetésével. 
Modell utáni rajzolás, kép-
elemzés, képzőművészeti elő-
adás szerepelt eddig a megle-
hetősen szűkös lehetőségek-
kel rendelkező szakkör tevé-
kenységében. Februártól 
azonban végre megfelelő, tá-

gas helyiséget kapnak, a mun-
kához feltétlenül szükséges 
felszereléssel, modellel, de ez 
az alkotóterem egyúttal meg-
teremti a lehetőségét a házi 
tárlatoknak is.

Ezt – a képzőművészet meg-
szerettetését segítő – tevé-
kenységet jól egészítik ki a 
művelődési központban ren-
dezett tárlatok. Sági István, 
Kós Károly szülőföldjén című 
néprajzi fotókiállítását, amely 
februárban nyílik, március 
elején a budai járás képzőmű-
vészeti szakköreinek közös 
tárlata követi. Még ugyancsak 
márciusban rendezik meg 
Hincz Gyula festőművész ki-
állítását, majd áprilisban mu-
tatják be a járási gyermek 
rajzverseny legsikeresebb al-
kotásait.

Pávakör és táncház
Az érdi bukovinai székely 

Pávakör hírét ma már szerte 
az országban ismerik. Az 
együttest négy esztendővel ez-
előtt Szentesné Kóka Rozália, 
a népművészet ifjú mestere 
alapította. A tizenhat énekes-
hez azóta egy háromtagú 
hangszeres együttes és egy 
ugyancsak tizenhat tagú népi 
tánccsoport csatlakozott. Ne-
héz lenne felsorolni, hogy hol 
és hányszor léptek már fel az 
elmúlt esztendők alatt. Csak 
tavaly huszonöt alkalommal 
álltak a közönség elé.

Az ő kezdeményezésükre 
alakult a közelmúltban az érdi 

Táncház, amely már az első 
alkalommal – mint megírtuk 
– kirobbanó sikert aratott. A 
folytatás is biztos: februárban 
kalotaszegi programja lesz a 
Táncháznak, márciusban bu-
kovinai székely együtteseket 
hívnak meg Tolnából és Bara-
nyából. Áprilisban fiatal és 
idős népművészeket mutatnak 
be az érdi közönségnek.

Tavaly – saját bevételeikből, 
jutalmaikból – egyhetes nép-
művészeti tábort rendeztek 
Gyulán a Pávakör tagjai részé-
re. Ez a jó kezdeményezés az 
idén már járási szintűvé bővül: 
az érdi Pávakörön kívül a já-
rás hét Pávakörének három-
három tagja is részt vesz majd 
a táborozáson. A tervek sze-
rint a Népművelési Intézet e 
tábor keretében rendezné meg 
háromnapos országos Páva-
kör-konferenciáját.

Zene és bál
Az érdi művelődési központ 

ad otthont az állami zeneisko-
lának, amelynek fiatal hallga-
tói zongorázni és hegedülni 
tanulnak. Ezenkívül a művelő-
dési központ is működtet egy 
tangóharmonika- és gitártan-
folyamot. A közeljövőben ke-
rül sor egy tizenhat tagú ka-
maraénekkar megalakításá-
ra, amely a magját adná a ké-
sőbb megalakítandó érdi fel-
nőtt vegyes karnak. Mindez 
annak az eredménye, hogy 
egyre több az érdeklődő a ko-
molyzene iránt. Ez pedig újabb 

feladatot állít a művelődési 
központ vezetői elé: hangver-
senyek rendezését. Tudják, 
hogy például a dabasi járás-
ban, ahol korábban nem volt 
számottevő tábora a komoly-
zenének, ma már egyre nép-
szerűbbek – elsősorban a fia-
talok körében – a hangverse-
nyek. Ezért tervezik, hogy ta-
lán már a közeljövőben – az 
érdi iskolára támaszkodva – if-
júsági hangversenysorozatot 
indítanának.

A bábművészettel jelenleg 
két kihelyezett – iskolai – 
klubban foglalkoznak rend-
szeresen a fiatalok. S mert az 
érdeklődés másutt is mind 
nagyobb: a közeljövőben 
újabb két bábszakkört indíta-
nak. Hogy mi a titka a bábo-
zás népszerűségének? Nem-
csak a játék szeretete, hanem 
az a lehetőség is, hogy a báb-
csoportok rendszeresen do-
bogót kapnak a művelődési 
központ színpadán, minden 
alkalommal igen népes és há-
lás gyermekközönség előtt.

Tanulni és tanítani, szóra-
kozni és másokat is szórakoz-
tatni – ez az amatőrmozgal-
mak tevékenységének lénye-
ge. Ezért népszerűek nemcsak 
azok körében, akik a művésze-
teket ilyen fokon művelik, ha-
nem azok körében is, akik 
csak szeretik a művészeteket, 
amelyek eredményeihez eljut-
ni segítenek az amatőr művé-
szeti mozgalmak bemutatói, 
bemutatkozásai is.

 n PRUKNER PÁL

Urbán László – Sajtótükör: Pest Megyei Hírlap, 1975. január 28.

Művészetek a művelődési házban

Többféle elegáns laminált padló tartósan kiváló minőségben, akciós áron!

www.hubertparketta.hu

A laminált padló, amire jó ránézni, jó rálépni és amin jó játszani

Ajándék

szegélyléc és

alátét fólia!

Cím: 2030 Érd, Budafoki út 14.
Tel: 23/375-833
Nyitva tartás:H-P: 8-18, Szo: 8-14

Az ön kódja:

HUB051KKTA kupont az üzletben tudja beváltani a kupon felmutatásával.

Isistyle White Washed tölgy mintázatú
laminált padló 8 mm / termékkód: 35270

Joy Promo Toledo tölgy laminált
padló 8 mm / termékkód: 35699

2.490 Ft/m2

2.590 Ft/m2
2.990 Ft/m2

2.890 Ft/m2

Kaindl fatetejű padlók készletkisöprése
május-júniusban akár 70% kedvezménnyel!

akár -70%

Az Akció időtartama:
2016. május 01. és június 30.
között, vagggy a készlet erejéig
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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 ren-
dezvény előtt 1 órával.

PROGRAM

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ-
VERSENY
Bíró András születésnapja 
alkalmából
Május 13-án, pénteken 14 órakor

IDŐSEK AKADÉMIÁJA
Egészségügyi tanácsok
Előadó dr. Kőszegi Gábor, az 
érdi Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény főigazga-
tója
Május 26-án 15 órától

KIÁLLÍTÁS

KAMARATEREM
Tükröződés
A Duna–Art Fotóklub  
kiállítása
Megtekinthető május 30-ig

FOTÓGALÉRIA

Játék a fénnyel
Boros Emese kiállítása

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Sóskúti kerámiák
Kiállítás az Andreetti Károly 
Művészeti Iskola tanulóinak 
munkáiból.
Felkészítő Szekér Gizella

KLUBÉLET

GOMBÁSZKLUB
Lakótelepi klubövezet, Enikő 
u. 2.
Május 13-án, pénteken 18 órától

IRODALOMKEDVELŐK 
KLUBJA
Kósa Márta költői estje
Május 20-án, pénteken 18 órakor

KERN PÉTER 
KAKTUSZKÖR
Észak-Mexikó kaktuszai
Előadó Varga Zoltán. A belé-
pés ingyenes.
Lakótelepi klubövezet, Enikő 
u. 2.
Május 12-én, csütörtökön 17 órakor

KERTBARÁT KÖR

Kirándulás a Fundoklia-
völgybe
Találkozó: Érd, Dévényi utcai 
buszmegálló. (A 734-es helyi 
buszjárat a központi buszállo-
másról indul 15 óra 40 perc-
kor.) További információ: Né-
meth Antal, 06 30 5494 230
Május 20-án, pénteken 16 órától

KÉZMŰVESKLUB
Batikolás
Lakótelepi klubövezet, Enikő 
u. 2.
Május 21-én, szombaton 10 órakor

SZÖVŐSZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Minden szerdán 14 órától

ELŐZETES

ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 
2016
Nejem a neten
Szeptember 25-én, vasárnap 15 óra
Csiki-csuki
Október 16-án, vasárnap 15 óra
Lépjünk olajra
November 20-án, vasárnap 15 óra
Bérletek már vásárolhatók 
7000 forintos áron.
Az időpont- és műsorválto-
zás jogát fenntartjuk!

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

PROGRAM

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Rovarok az ókori Egyiptom 
mindennapjaiban és hitvilá-
gában

Víg Károly zoológus, egyetemi 
magántanár, a szombathelyi 
Savaria Múzeum igazgatóhe-
lyettesének előadása.
Május 24-én, kedden 17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők

A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói

3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiál-
lítás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára 
elhurcolt honfitársaink emlé-
kére

Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezmé-
nyes jegy ára 500 Ft, tárlat-
vezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként.

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

Zsákbamacska
Meglepetéskönyvek anyák 
napja alkalmából.
A becsomagolt könyveket visz-
szavárjuk könyvtárunkba!
Május 2-től

GYERMEKKÖNYVTÁR

Bábelőadás: A rút kiskacsa
Előadó Bölöni Réka színész-
nő. A részvétel ingyenes, de a 
helyek korlátozott száma mi-
att előzetes bejelentkezést ké-
rünk
Május 18-án, szerdán 10 órakor

Gyermeknapi 
zsákbamacska
Május 19-től

Nyaralós mesék
Meseszombat Némedi-Varga 
Tímeával. A részvétel ingye-
nes, de a helyek korlátozott 
száma miatt előzetes bejelent-
kezést kérünk
Május 21-én, szombaton 10.30 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
Madarat hangjáról
Foglalkozás a Madarak és fák 
napja alkalmából
Májusban folyamatosan

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos 

Andrásné 06 23 363 036

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Bakó Beatrix 
06 23 365 490/105

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

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

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

LegFONTOSabb TuDNIvaLÓK:
–mindennap 8.00–16.00 óráig tartjuk
foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 4000/nap
– testvérkedvezmény érvényesíthető
(amásodik gyermeknél 3500/nap)

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

TuRNuSOK IDőPONTja:
június 20–24., július 11–15.,
június 27–július 1., július 18–22.,
július 4–8., július 25–29.,

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

– táborzárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30-ig)

– napi 2x60 perces úszás reggel, illetve
délután

A két úszás között napközben szakemberek
irányításával sportfoglalkozások (sorverseny,
labdajátékok, foci stb.), valamint különböző szí-
nesprogramjaink várják gyermekeiket (rajz- és
kézműves-foglalkozás, éneklés-mesedél-
után). Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tan-
uszoda, valamint a Gárdonyi Géza Ált. Isko-
la biztosítja.
jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb
az adott turnust megelőző héten.
befizetés: június 6-tól minden hétfőn
16.00–17.15-ig a helyszínen (uszoda) Fülöp
HHHeeennnrrriiieeettttttnnnééélll.
váRjuK jeLeNTKeZÉSÉT!

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!
június 20–29-ig intenzív,
heti 5 alkalmas úszások-
tatásra várjuk gyermeke-
ik jelentkezését, 4 éves
kortól!
Az egymást követő napokra épü-
lő oktatás ugrásszerű változást
eredményez a részt vevő gyer-
mekek tudásában.
Hiányzás esetén nincs lehetőség
pénzvisszatérítésre, viszont a
hiányzott óraszámmal meg-
egyező le nem úszott óra pótol-
ható, a nyári intenzív tanfolya-
mok végéig!
az oktatás időpontja: Hétfőtől
péntekig 16.00–17.00 óra között.
Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza
u. 1. tanuszoda.
Az úszásoktatás egyhetes ára
6000 Ft (testvérkedvezmény
érvényesíthető).
befizetés:június20-tólhétfőn-
ként 16.00–17.15 óra között az
uszodábanFülöpHenriettnél.
Jelentkezni lehet az alábbi
telefonszámon: Fülöp Henriett
(06/20 22 15 502)
Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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TeTő-Zsindely
sZaküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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HÉTFŐ
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Heti menü 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  Sztárportré– sztárok a 

mikrofonnál
20.00  Heti menü ism.

KEDD
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Sztárportré 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  Bigyó
  Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00  Bigyó előző adás ism.

SZERDA
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00  Zeneválogatás
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 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  Filmszerész 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  JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00  Kis esti zene

PÉNTEK
06.00  Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00  Zeneválogatás
11.00  JazzPresszó 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 ism.
20.00  Esti mix

SZOMBAT
8.00  Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs 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  Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00  Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs 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 

magazinja
20.00  Heti menü ism.
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Május 16., HÉTFŐ
19:00  Érdi Panoráma 

  heti események összefoglalója
19:30  Törvényen kívül színes, olasz akciófilm, 

R: Diccio Tessari 1992
21:25  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55  Vámos Miklós beszélgető műsora 1. 

rész ism. Békés Pál író
22:50  Fogadóóra ism. 

kérdezzen a polgármestertől
23:20  Mozgás ism. sport magazin
23:50  Fény-Kép ism. kulturális magazin
0:20  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója

Május 17., KEDD
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Fény-Kép kulturális magazin
20:00  Chaplin szereti a zenét – jazzsorozat 

Speciel Providence 2. rész 2012
20:40  Vámos Miklós beszélgető műsora 2. 

rész Bódis Krisztina költő
21:35  Összefoglaló a III. Érd Szépéről 

kisfilm, R: Szacski Csaba 2016 
  16 éven felülieknek!

22:35  Mozgás sportmagazin
23:05  Fény-Kép kulturális magazin
23:35  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó ism.
Május 18., SZERDA
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Mozgás Sportmagazin

20:00  Hótreál színes, magyar filmdráma, 
1987, R: Szabó Ildikó

21:25  Vámos Miklós beszélgető műsora 2. 
rész ism. Bódis Krisztin költő

22:20  Polgár-társ ism. 
vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:50  Mozgás sportmagazin
23:20  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:35  Híradó ism.
Május 19., CSÜTÖRTÖK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Sztárportré 46. rész
20:00  Érdi Panoráma 

heti események összefoglalója
20:30  Mozgás ism. sportmagazin
21:00  Zsarubőrben színes, holland krimi, ism. 

1979, R: Wim Verstappen 
16 éven felülieknek!

22:30  Fogadóóra 
kérdezzen a polgármestertől

23:00  Fény-Kép kulturális magazin
23:30  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó ism.
Május 20., PÉNTEK
19:00  Híradó
19:15  Párbeszéd 

beszélgetés aktuális témákról
19:30  Tea két személyre 59. rész
20:00  Rontás és reménység 

fekete-fehér, magyar film, 
R: Moldován Domokos 1981

21:35  Chaplin szereti a zenét – jazzsorozat 
ism. Speciel Providence 2. rész, 2012

22:05  Mozgás sportmagazin
22:35  Fény-Kép kulturális magazin
23:05  Polgár-társ 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35  Párbeszéd ism. 

beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó ism.

Május 21., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója
19:30  Globo Világjáró 22. rész
20:00  Polgár-társ ism. 

vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30  Mozgás sportmagazin
21:00  Fény-Kép kulturális magazin
21:30  Hótreál színes, magyar filmdráma, 

1987, R: Szabó Ildikó
22:55  Mozgás sport magazin
23:25  Fény-kép kulturális magazin 
23:55  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója

Május 22., VASÁRNAP
19:00  Érdi Panoráma ism. 

heti események összefoglalója
19:30  Tea két személyre 59. rész ism.
20:00  Backstage rockmagazin 3. rész, 2015
20:30  Rontás és reménység 

fekete-fehér, magyar film, 1981, 
R: Moldován Domokos

22:05  Mozgás sportmagazin
22:35  Fogadóóra. 

kérdezzen a polgármestertől
23:05  Polgár-társ Vallási, nemzetiségi, civil 

társadalmi magazin
23:35  Érdi Panoráma 

A heti események összefoglalója

2016
ÉRDI FIATAL ALKOTÓK 

KIÁLLÍTÁSA

ÉRDI FIATAL ALKOTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA  
a Szepes Gyula Művelődési Központ, akik hivatásból  
vagy hobbiból festenek, rajzolnak és alkotásaikkal szívesen 
részt vennének, bemutatkoznának egy közös kiállításon.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
18–35 éves kor, maximum három keretezett festmény,  
grafika illetve kizárólag falra kihelyezhető alkotás.  
Kérünk a művek mellé rövid önéletrajzot is mellékelni. 

A KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT  
kérjük, jelezze Lukács Orsolyánál,  
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu email címen,  
vagy a 23/365-490/102-es melléken.

A MűVEK bEADÁSÁNAK IDőpONTJA  
2016. október 6-án és 7-én (csütörtökön, pénteken) 
8–18 óráig a művelődési központban.

A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli 
és az általuk javasolt munkákból 
a Szepes Gyula Művelődési Központ  
kamaratermében rendezünk kiállítást. 

Megnyitó: 2016. november 4., péntek 18 óra.

Hazavisznek a csillagok
Pomázi Zoltán, Savanya Ist-
ván és Ungvári Álmos zenés 
irodalmi estje
Május 19- én, csütörtökön 17 órakor

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: zár-
va
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.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.
com

www.erdigaleria.hu
A Galéria vasárnap és hétfő 
kivételével nyitva 10-18 óráig

Baksai József kiállítása
Megtekinthető május 21-ig

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!
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A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Vörösmarty utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: a szociális és men-
tálhigiénés problémákkal küzdő 
egyének, családok és közösségi cso-
portok segítése a társadalmi integ-
ráció érdekében. A szociális bizton-
ság megteremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatásokról, 
valamint azok igénybevételének 

formáiról megfelelő tájékoztatás 
biztosítása.
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:
• főiskola, szociális munkás, szoci-
álpedagógus, szociálpolitikus, ok-
leveles szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus, szociális mene-
dzser,
• magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: hasonló területen szerzett, 
legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott részletes szak-
mai önéletrajz, motivációs levél,
• az iskolai végzettséget és szak-
képesítést igazoló bizonyítványok 
fénymásolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy az igénylésről 
szóló feladóvevény,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy 
személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, és azokat a pályázati 
eljárásban részt vevők megismer-
hetik.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályáza-

tok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. május 13. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 
06-23-520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szo-
ciális Gondozó Központ Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/483/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: Családgondozó;

• elektronikus úton Demjén Szilvia 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;
• személyesen: Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a munkakör betöltése kizá-
rólag a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban 
fogadni, amelyek hiánytalanul ke-
rülnek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a telepü-
lésen szenvedélybetegséggel 
küzdő egyének, családok és kö-
zösségi csoportok segítése a tár-
sadalmi integráció érdekében, a 
szerhasználatnak, valamint járu-
lékos ártalmainak a csökkentése, 
az életet veszélyeztető helyzetek 
elhárítása, a változás elindítása 

és segítése, az életvitelbeli válto-
zás ösztönzése, a szenvedélybe-
teg egészségügyi kockázatainak 
csökkentése, más ellátásba való 
továbbjuttatása.
Illetmény és juttatások: az il-
letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás,
• hasonló területen szerzett, leg-
alább 1–3 év szakmai tapaszta-
lat,
• magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,
• iskolai végzettséget és szak-
képzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy pályá-
zati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 13. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Demjén Szil-
via nyújt, a 06-23-520-362-os tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 1/484/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: Szociá-
lis munkatárs – Koordinátor;
• elektronikus úton, Demjén 

Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül;
személyesen, Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt végzettsé-
gekkel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesz-
nek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerülnek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltételek-
nek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

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 lénye-
ges feladatok: irodai, adminiszt-
ratív és dokumentációs jellegű fel-
adatokat lát el. A szervezeten belül 
a hatáskörébe tartozó szakterület 
ügyviteli, ügyintézési folyamata-
iban vesz részt, tevékenységével 
támogatja a tagintézmény-vezető 
munkáját.
Illetmény és juttatások: az il-

letmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, szociális 
gondozó és szervező,
• gyakorlott szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások),
• gyakorlott szintű levelező rend-
szerek (LotusNotes, Outlook),
• gyakorlott szintű MS Windows 
NT/2000/XP,
• ECDL,
• magyar állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent: hasonló területen szerzett, 
legalább 3–5 év szakmai tapasz-
talat.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,
• iskolai végzettséget és szakkép-
zettséget igazoló bizonyítvány-
másolat,
• erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy pályázati 
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályáza-

tok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. május 13. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Demjén Szilvia 
nyújt, a 06-23-520-362-os telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szo-
ciális Gondozó Központ Érd címé-
re történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószámot: 
1/482/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: Szociális segítő;

• elektronikus úton, Demjén Szilvia 
részére a munkaugy@szocgond.
hu e-mail címen keresztül;
• személyesen, Demjén Szilvia, Érd, 
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt végzett-
séggel lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesz-
nek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, amelyek hi-
ánytalanul kerültek elküldésre, il-
letve a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. május 16.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDGONDOZÓ munkakör betöltésére.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

SZOCIÁLIS MUNKATÁRS – KOORDINÁTOR munkakör betöltésére.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ munkakör betöltésére.
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A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 
az ellátottak testi-lelki jóllé-
tének biztosítása. Az egész-
ségügyi team tagjaként a 
szakfeladatok koordinálá-
sával részt vesz preventív, 
egészség-megőrzési, egész-
ségfejlesztési folyamatok-
ban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. 
Segíti a gyógyító-megelő-
ző tevékenységek hatékony 
működését.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, ál-
talános ápoló és asszisztens, 
diplomás ápoló, szakápoló, 
gyakorló ápoló,
• magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselekvő-
képesség.
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munka-
kör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthe-
tő.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 13. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázatnak 
a Szociális Gondozó Köz-
pont Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, 

Emma utca 7.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 1/481/2016, 
valamint a munkakör meg-
nevezését: Ápoló;
• elektronikus úton, Demjén 
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen 
keresztül;
• személyesen, Demjén Szil-
via, Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a megje-
lölt végzettséggel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban fogadni, ame-
lyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 16.

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

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: a költségvetés és a 
zárszámadás elkészítésével 
és végrehajtásával kapcso-
latos teendők, államháztar-
tási könyvelési-gazdálko-
dási feladatok, pénzügyi, 
analitikus nyilvántartások 
vezetése, vagyonnal kap-
csolatos feladatok, adat-
szolgáltatások, bevallások, 
beszámolók készítése. Fő-
könyvi, kincstári nyilván-
tartással való egyeztetések.
Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, 
gazdaságtudomány terü-
letén szerzett képesítés: ál-
lamháztartási mérlegképes 
könyvelő, képesített köny-
velő vagy egyéb pénzügyi- 
számviteli szakképesítés,
• hasonló területen szer-
zett, legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat,
• ECDL.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: alapszintű 
számviteli/pénzügyi szoft-
verismeret.
Elvárt kompetenciák: jó 
szintű pontosság, megbíz-
hatóság, határozottság.
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazo-
lások:
• fényképpel ellátott részle-
tes szakmai önéletrajz, mo-
tivációs levél
• az iskolai végzettséget 
és szakképesítést igazoló 
bizonyítványok fénymáso-
lata,

• 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány vagy 
az igénylésről szóló feladó-
vevény,
• pályázó nyilatkozata arról, 
hogy személyes adatainak 
a pályázati eljárással ösz-
szefüggő kezeléséhez hoz-
zájárul, és azokat a pályá-
zati eljárásban részt vevők 
megismerhetik.
A munkakör betölthe-
tőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok el-
bírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. má-
jus 13. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további in-
formációt Demjén Szilvia 
nyújt, a 06-23-520-362-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
• postai úton, a pályázat-
nak a Szociális Gondozó 
Központ Érd címére törté-
nő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
1/480/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
Számviteli munkatárs;
• elektronikus úton, 
Demjén Szilvia részére a 
munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;
• személyesen, Demjén 
Szilvia, Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munka-
kör betöltése kizárólag a 
megjelölt végzettségekkel 
lehetséges. Az érvényes 
pályázatot benyújtó je-
lentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll mó-
dunkban fogadni, amelyek 
hiánytalanul kerülnek el-
küldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. május 
16.

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Gazdasági iroda

Számviteli munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a gon-
dozást-ápolást igénybe vevő 
személyek önálló életvitelének 
fenntartása, saját lakókörnye-
zetükben történő biztosítása. A 
speciális szakmai és közegész-
ségügyi előírások betartásával 
területi gondozási feladatok 
ellátása. Személyes higiénével 
kapcsolatos feladatok, a gon-
dozási környezetében végzett 
feladatok, élelmezés, egészség-
ügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, Álta-
lános ápoló és asszisztens, szo-
ciális gondozó és ápoló, szociá-
lis asszisztens,
• magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, cselekvőképes-
ség.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: 
szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítványmásolat, er-
kölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. május 16. A 
pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Dem-
jén Szilvia nyújt, a 06-23-520-
362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Szociális Gondozó Központ Érd 

címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/495/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: Házi gondozó;
• elektronikus úton Demjén 
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül;
• személyesen, Demjén Szilvia, 
Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon 
pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytala-
nul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. május 17.

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

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Szociális Gondozó Központ Érd

HÁZI GONDOZÓ munkakör betöltésére.
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A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rende-
let alapján a munkakör betöl-
tője által ellátandó feladatkö-
rök: 1. sz. melléklet 15. a) pont.
Ellátandó feladatok:
Ellátja az általános építéshatósá-
gi feladatokat, így különösen:
• az építési, az összevont, a 
bontási, a használatbavételi, a 
fennmaradási engedélyezési el-
járással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az orszá-
gos építési követelményektől 
való eltérési engedélyezéssel, 
továbbá a használatbavétel, a 
jogutódlás, a veszélyhelyzet ese-
tén szükségessé váló építési 
tevékenység tudomásulvétellel 
kapcsolatos építéshatósági fel-
adatokat, gondoskodik a szak-
hatóságok megkereséséről, a 
helyszíni szemlék lebonyolításá-
ról, a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzé-

sek szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról,
• ellátja az egyszerű bejelentés-
sel kapcsolatos feladatokat, a 
telekalakítási ügyekkel kapcso-
latos szakhatósági feladatokat, 
a hatósági bizonyítványok, szak-
hatósági állásfoglalások kiadásá-
val kapcsolatos feladatokat,
• az engedélyezési eljárással 
összefüggő kötelezési és ellen-
őrzési feladatai során gondosko-
dik az építményekre vonatkozó 
általános érvényű településren-
dezési és építési követelmények 
érvényre juttatásáról, a helyi épí-
tési szabályzatban foglalt ren-
delkezések betartásáról,
• építésügyi hatósági szolgálta-
tást nyújt.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: építésha-
tósági ügyintéző – döntés-elő-
készítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatá-
sok: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közszolgálati tisztvise-
lők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd 
MJV Polgármesteri Hivatal Köz-
szolgálati Szabályzata rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• főiskolai, egyetemi szintű épí-
tészmérnöki vagy építőmérnöki 
(magasépítő területen szerke-
zetépítő szakirány) szakképzett-
ség, főiskolai szintű magasépítő 
üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő terü-
leten szerkezetépítő szakirány) 
vagy városgazdasági üzemmér-
nöki (ezzel egyenértékű tele-
pülésmérnöki) szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy 
Alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr 
vagy magasépítési szakirányán 
szerzett szakképzettség, mes-
terfokozatú képzésben szerzett 
tervező építészmérnöki, szerke-
zettervező építészmérnöki szak-
képzettség, osztatlan képzésben 
szerzett építész szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
• államigazgatásban, építésügyi-
hatósági területen eltöltött gya-
korlat,

• közigazgatási szakvizsga,
• informatikai ismeretek,
• építésügyi vizsga.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• rendszerezett problémameg-
oldás
• objektivitás
• jó szintű szóbeli és írásbeli kife-
jező készség
• precizitás, megbízhatóság, jó 
elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. 
melléklete szerinti szakmai ön-
életrajz,
• végzettséget igazoló bizonyít-
vány, oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: A munkakör 
legkorábban 2016. május 23. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. május 17. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Mohos Gá-
borné nyújt, a 23/522-300/236-
os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak Érd 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1-3.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/934/7/2016, valamint a mun-
kakör megnevezését: Építésha-
tósági ügyintéző.
• Személyesen: dr. Kertész Orso-
lya, Bartos Beatrix, Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1-3.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. május 22.
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
• www.erd.hu, 2016. április 17.
• Érdi Újság
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. Bérezés: a 
közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvényben 
foglaltak szerint. A kinevezés ha-
tározatlan időre szól, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével.

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosság-Szolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport

Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtarta-
ma: a vezetői megbízás határo-
zott időre, 2016. augusztus 16-
tól 2021. augusztus 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Riminyáki út 
17.
A beosztáshoz tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 69. § (1) és (2) be-
kezdéseiben foglaltak alapján 
a vezetői feladatok ellátása. Az 
intézmény törvényes működé-
sének biztosítása, a pedagógiai 
munka irányítása, szervezése, 
ellenőrzése, illetve a jogszabá-
lyokban előírt munkáltatói jo-
gok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a(z) 
egyéb juttatások megállapítá-
sa a vonatkozó jogszabályok fi-
gyelembevételével a fenntartó 
intézményre vonatkozó rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógusi 
végzettség,
• pedagógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intézményveze-
tői szakképzettség,
• óvodapedagógus munkakör-
ben szerzett legalább ötéves 
szakmai gyakorlat,
• a nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus munka-
körben fennálló, határozatlan 
időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus mun-
kakörben történő, határozatlan 
időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás,
• cselekvőképesség, büntet-
len előélet és annak igazolása, 

hogy nem áll a foglalkoztatás-
tól való eltiltás hatálya alatt.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: intézményveze-
tői tapasztalat.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• az intézmény vezetésére vo-
natkozó program,
• a végzettséget, szakképesítést 
tanúsító okiratok egyszerű má-
solata,
• három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, vagy az 
annak megkéréséről szóló pos-
tai feladóvevény másolata,
• hozzájárulás a személyes ada-
tok pályázati eljárással össze-
függésben történő kezelésé-
hez, továbbá nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati elbírálásban 
részt vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik és abba bete-
kinthetnek,
• nyilatkozat a pályázat nyílt 
vagy zárt ülésen történő tár-
gyalásáról,

• nyilatkozat vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség vállalá-
sáról.
A beosztás betölthetőségé-
nek időpontja: a beosztás leg-
korábban 2016. augusztus 16. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. június 6. A 
pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Eszes 
Mária nyújt, a 30-336-4004-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
• postai úton, a pályázatnak a 
Érdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
14/934/8/2016, valamint a be-
osztás megnevezését: óvoda-
pedagógus, intézményvezetői 
megbízással.
• elektronikus úton Nagy Niko-

letta részére a nnagy@erd.hu 
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatok-
ról az Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete dönt. A pályázat elbírá-
lásának határideje: Legkésőbb 
a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 23. § (3) bekezdése 
szerinti véleményezési határ-
idő lejártát követő harmincadik 
nap utáni első testületi ülés.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a pályázatot mellékletekkel 
együtt kettő nyomtatott pél-
dányban kérjük benyújtani.
A Közigállás publikálása: a 
pályázati kiírás közzétevője a 
Nemzeti Közigazgatási Inté-
zet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére 
megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDE T
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) beosztás ellátására.
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Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a civil 
szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) számú önkormány-
zati rendeletben foglaltak 
alapján pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazga-
tási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Sport és Ifjúsági Keret-
re pályázhatnak mindazon 
civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják meg-
oldani:
• ifjúsági korosztály számára 
legalább havi rendszeres-
séggel közösségi összejöve-
telek, klubok programjainak 
szervezése,
• ifjúsági és gyermeksport-
rendezvények szervezése, 
versenyeken való részvétel,
• szorgalmi időszakon kívüli 
programok megvalósítása 
(hétvégi, szabadidős, szün-
idei stb.)
• gyermek- és ifjúsági tábo-
rok szervezése, azokon való 
részvétel,
• fogyatékkal élők részére 
szervezett sport- és szabad-
idős rendezvények megtar-
tása.
A pályáztatás rendje
A program megvalósításá-
nak határideje a pályázat 
kiírását követő legkésőbb 
1 év, a pályázat szakmai és 
pénzügyi beszámolójának 
benyújtási határideje leg-
később a pályázati cél meg-
valósulásától számított 30. 
nap. Ugyanazzal a program-
mal csak egy kerethez lehet 
pályázni. Valamennyi ke-
retre együttvéve legfeljebb 
kettő pályázat adható be. 
A benyújtási határidőt kö-
vetően beérkezett/postára 
adott pályázat érvénytelen. 
A pályázat hiányosan kitöl-
tött adatlap és a kötelező 
mellékletek hiánya esetén 
érvénytelen. Utólagos hi-
ánypótlásra nincs lehető-
ség.
A benyújtás módja
Pályázni a pályázati adatlap 
benyújtásával, az abban 
meghatározott dokumen-
tumok csatolásával lehet 
úgy, hogy ugyanazon civil 
szervezetnek több pályázat 
benyújtása esetén a prog-
ramhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati doku-

mentumok közül a bírósá-
gi bejegyzés másolatát, az 
alapszabályt és az alapító 
okiratot, köztartozás-iga-
zolást vagy nyilatkozatot 
tárgyévben csak a legelső 
pályázatához kell csatolnia.
A benyújtás határideje: 
2016. május 19. A pályá-
zatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő 
leteltétől számított 15 nap. 
A benyújtott pályázatokat 
az elbírálást megelőzően a 
Polgármesteri Hivatal meg-
vizsgálja, hogy azok a pályá-
zati feltételeknek megfelel-
nek-e.
A pályázat benyújtható:
• személyesen ügyfélfo-
gadási időben Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodáján 
(Érd, Budai út 8. fsz.), ügyfél-
fogadási időn kívül az Ügy-
félszolgálati Irodára (Érd, 
Alsó u. 3. fszt.), vagy
• postai úton Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodájának 
(2030 Érd, Alsó u. 1., Pf. 31.) 
címezve.
A pályázatot egy példány-
ban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékra kér-
jük ráírni: „Sport és Ifjúsági 
Keret pályázat”. Postai úton 
benyújtott pályázat esetén 
a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell ér-
teni.
A pályázatok kiírása, vala-
mint a beérkezett pályáza-
tok elbírálásáról és a támo-
gatás odaítéléséről történő 
döntés a Sport és Ifjúsági Bi-
zottság hatáskörébe tarto-
zik. Amennyiben a döntésre 
jogosult szükségesnek tart-
ja, a benyújtott pályázattal 
kapcsolatban a Polgármes-
teri Hivataltól, illetve az 
érintett szakintézményektől 
véleményt kérhet.
Alapítványok esetében az e 
rendelet szerint nyújtott tá-
mogatás alapítványi forrás 
átadásának minősül, amely-
ről a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 4. pontja alapján – a 
bizottságnak a támogatás 
odaítéléséről szóló dönté-
se figyelembevételével – a 
Közgyűlés határoz.
Az önálló bankszámlával 
nem rendelkező pályá-
zónak (be nem jegyzett 

civil szervezetek, klubok) 
pályázatában kötelezett-
ségvállaló szervezetet kell 
megjelölnie, amely a támo-
gatási összeg fogadására 
saját bankszámláját az önál-
ló bankszámlával nem ren-
delkező kedvezményezett 
részére biztosítja.
A pénzügyi támogatás 
felhasználása és elszámo-
lása
A pályázatonként elnyerhe-
tő legnagyobb támogatás 
összege legfeljebb 600 000 
Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál 
előnyt élveznek azok a pá-
lyázók, akik a pályázati cél 
megvalósításához saját for-
rással is rendelkeznek.
Ha a civil szervezet prog-
ramja pályázata alapján a 
meghatározott határidőn 
belül, de a pályázat odaíté-
lését követő évben valósul 
meg és ugyanabban az év-
ben ismét sikerrel pályázik, 
az új támogatási szerződés 
mindaddig nem írható alá, 
míg a korábbi támogatással 
kapcsolatos elszámolás és 
beszámoló elfogadása meg 
nem történt. Amennyiben 
az elszámolás és a beszá-
moló elutasításra került, az 
illetékes bizottság az újabb 
támogatás odaítéléséről 
szóló döntését visszavonja.
A nyertes pályázókkal az 
Önkormányzat támoga-
tási szerződést köt. A civil 
szervezet a támogatás ösz-
szegének felhasználásáról 
a támogatási szerződésben 
meghatározott módon kö-
teles elszámolni, illetve a 
megvalósulásról szakmai 
beszámolót készíteni, mely 
benyújtásának határideje 
legkésőbb a pályázati cél 
megvalósulásától számított 
30. nap.
A támogatási szerződés-
ben rögzített céltól eltérő 
felhasználás, valamint a fel-
adat teljesítésének elmara-
dása esetén, illetőleg ha a 
civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges kö-
rülményről, tényről valótlan 
vagy hamis adatot szolgál-
tatott, vagy a felhasználás-
ról nem számol el, a támo-
gatás összegét vissza kell 
fizetni.
A döntésről valamennyi pá-
lyázót írásban értesítjük.
Sport és Ifjúsági Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Ünnepi műsorral, virággal 
és finom uzsonnával köszön-
tötték az édesanyákat május 
3-án a Topoly utcai idősott-
honban.

Az intézményben minden 
esztendőben megemlékeznek 
az anyák napjáról. – Bár az itt 
lakókat rendszerint látogat-
ják a hozzátartozóik, többsé-
gében velünk töltik az idejü-
ket, így nagy igényük van a 
közös ünneplésre is – mondta 
Érsek Sándorné tagintéz-
mény-vezető, hangsúlyozva: 
az otthon egy nagy család-
ként működik.

Az idei műsor igazi megle-
petés volt: a habilitációs köz-
pont Csengettyű Együttese 
lépett fel, nagy sikert aratva 
az idősek körében. A lakók, 
illetve az otthon egyik dolgo-
zója által előadott versek pe-
dig könnyet csaltak a nézők 
szemébe – annál is inkább, 

mert két lakó is a jelen lévő 
édesanyját köszöntötte.

Gyuri bácsi és Marika 
néni – anya és fia – mindket-
ten az intézményben élnek, 
igaz, külön emeleten. Marika 
néni másik gyermeke külföl-

dön él, unokája és menye 
azonban látogatják. – Nyolc-
vanhetedik évemben járok, 
Gyuri fiam hatvanhat eszten-
dős. Hat esztendeje stroke-ot 
kapott, azóta sem tud járni, 
sőt, egyedül felülni sem. Én 
két éve élek itt, ő tavaly óta. 
Sajnos a családja nem látogat-
ja, én viszont minden délután 
lemegyek a szobájába, viszem 
neki az uzsonnát – fűzte hoz-
zá az idős hölgy, aki bizony 
maga is nehezen jár.

– Nem élek az otthonban, de 
szerencsére a közelben la-
kom, hetente kétszer látoga-
tom meg itt a lányomat, hazai 
ebédet és süteményt hozok 
neki – mondta lapunknak a 
hetvenhat esztendős Teréz 
néni. Egyetlen lánya két esz-
tendeje lakik az intézmény-
ben, és ezen a napon virággal, 
verssel köszöntötte az ünnep-
ségre érkező édesanyját. Az 

ifjabb Teréz elmondása sze-
rint nagyon szereti itt a társa-
ságot, a programokat – s mint 
büszkén újságolta, fellép majd 
az intézmény majálisán is, 
amely május 11-én kerül meg-
rendezésre. n Á.K.

Idős édesanyák

A habilitációs központ Csengettyű Együttesének műsora

Zenés, táncos műsorral 
köszöntötték múlt pénteken a 
vendégeket a Móra iskola ta-
nulói első ízben rendezett 
majálisukon, amelyre az in-
tézmény támogatóit is 
meghívták, hogy ezen a 
módon köszönjék meg 
azt, amit az iskoláért 
tettek, tesznek – tudtuk 
meg Sátori Boglárka 
iskolaigazgatótól. Mint 
elmondta, vetélkedőket, 
sportjátékokat, váltó-
versenyeket szerveztek 
erre a napra, és a diá-
kok csoportjaihoz tá-
mogatóik is csatlakoz-
hattak.

– Támogatóink önkéntes 
munkával, pénzbeli és 
tárgyadománnyal vagy kon-

certtel, műsorral segítenek 
minket. A legkisebb segítsé-
gért is nagyon hálásak va-
gyunk – hangsúlyozta az 
igazgató. A játékos, sportos 

délelőtt az elmaradhatatlan 
májusfa felállításával és kö-
zös ebéddel végződött.

– Nekem is van egy közép-
súlyos fogyatékossággal élő 
ikertestvérem, így ez a közeg 
ismerős számunkra. Ezek a 
gyerekek nagyon hálásak, 

őszinték, és nagyon örül-
tek nekünk – mondta a 
Zoom zenekar énekese, 
Boros Bálint. Az együt-
tes a Móra április végi 
anyák napi ünnepségé-
nek volt a meglepetés-
vendége, és nemcsak az 
anyukáknak, hanem a 
diákoknak is örömet sze-
reztek negyvenperces 
koncertjükkel. – Vissza-
tértünk a majálisra is, 
igaz, nem zenéltük, de 

nagyon jól éreztük magunkat 
a gyerekekkel – tette hozzá a 
fiatalember. n ÁDÁM

Hatodik alkalommal ren-
dezte meg a Kötelék – Érd 
Térségi Közösség a Családo-
kért civil csoport a Születés 
Hetét városunkban. A szer-
vezők előadásokkal, kötetlen 
beszélgetéssel várták a vá-
randós és kisgyermekes 
édesanyákat múlt csütörtök 
délelőtt a Fészek egyesület 
Alsó utcai épületében. Az in-
gyenes rendezvény fókuszá-
ban idén három téma állt: az 
apává válás, az újszülött va-
lódi igényei, illetve a termé-
szetes szülés testi-lelki folya-
matai.

– Olyan alkalmakat kívá-
nunk teremteni, amelyeken a 
várandós és kisbabás anyu-
kák egymásra találhatnak, 

hiteles tanácsokat kaphat-
nak szakemberektől, és se-
gíthetnek egymásnak is – 
mondta lapunknak a Szüle-
tés Hete egyik szervezője, 
Bognár Krisztina szoptatási 
tanácsadó, védőnő, hozzáté-
ve: fontos, hogy a várandós 
nő időt szánjon a felkészülés-
re, ráhangolódjon arra, hogy 
hamarosan világra jön a 
gyermeke, tájékozódjon a 
számára legmegfelelőbb szü-
lési lehetőségekről.

– Ha a szülés pozitív él-
mény, az hatalmas önbizal-
mat ad az újdonsült anyának, 
és az is előfordul sajnos, hogy 
a rossz szülésélmény miatt 
egy anyuka nem vállalkozik 
második gyermekre, vagy 

csak nagyon hosszú idő eltel-
tével – tette hozzá a szakem-
ber.

A természetes szülés testi-
lelki folyamatairól Németh 
Mónika bába beszélt a jelen-
lévőknek. – A vajúdás olyan 
út, amit végig kell járni. Első-
re nehezebb, másodszorra, 
harmadszorra már jóval 
könnyebb. Nagyon hasznos, 
ha sikerül elengednünk az 
irányítást és átadni magun-
kat a vajúdás folyamatának 
– mondta lapunknak, hozzá-
téve: az első szülés nagyon 
meghatározó egy nő életé-
ben, hiszen ilyenkor nem-
csak gyermek, hanem lány-
ból anyuka is születik, ami 
nem megy egyik pillanatról a 
másikra – hangsúlyozta Né-
meth Mónika.

n ÁDÁM KATALIN

Végigjárni a vajúdás útját

Majális a Móra iskolában

A majális az elmaradhatatlan májusfa felál-
lításával végződött

HETI OH-LÁ-LÁ A JÁNLATAINK!

Hétfő

MERCI DESSZERT
675g, 5035 Ft/kg 3399Ft

TÚRÓS TÁSKA
Ft/db 49Ft

Kedd

300ml, 996 Ft/l 299Ft

KINDER BUENO
43g, 3232 Ft/kg 139Ft

Szerda

2 tekercs, 3 rétegű,
124 Ft/tek.

249Ft

MINDEN PAPRIKA -20%
Csütörtök

MINDEN PÁSTÉTOM -10%

400g, 747 Ft/kg 299Ft

Péntek

FEHÉR
CSIPERKE GOMBA

Ft/kg 589Ft

DREHER SÖR
dobozos, 0,33l, 360 Ft/l 119Ft

Szombat

250g, 396 Ft/kg 99Ft

PONTY SZELET
Ft/kg1699Ft

Vasárnap

720 g, 554 Ft/kg 399Ft

TÚRÓ TORTA
16 szeletes, Ft/kg1499Ft

BEAUTY
TUSFÜRDŐ

BELLIS MINI-MAXI
PAPÍRTÖRLŐFONOTT KALÁCS

SZÜRETI
TÖNKÖLYBÚZÁS

KENYÉR

NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ-SZOMBAT: 6:00-22:00

HETENTE ISMÉTLŐDŐ AKCIÓK 2016. MÁJUS 1-31-IG AZ
AUCHAN BUDAÖRSI ÉS TÖRÖKBÁLINTI ÁRUHÁZBAN!

VASÁRNAP: 8:00-20:00

GLOBUS
CSALÁDI MUSTÁR

35
51
34
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Családi programokkal ün-
nepelte tizedik születésnapját 
az érdi állatmenhely múlt va-
sárnap. A telepre látogatókat 
állatbemutatóval, kutyasimo-
gatóval, zenés produkciókkal, 
kézműves foglalkozásokkal, 
finom falatokkal, no meg egy 
csodálatos ünnepi tortával 
várták.

Több tucatnyian látogattak 
ki a Sirius Állat- és Természet-
védelmi Alapítvány által üze-
meltetett állatmenhelyre va-
sárnap, hogy együtt ünnepelje-
nek annak megalapítóival, 
Böjtös Andreával és édesany-
jával, Böjtös Évával. Nemcsak 

önkéntesek és támogatók, ha-
nem örökbefogadók és kutya-
szerető emberek is eljöttek.

– Sok nehézségen vagyunk 
túl, voltak kudarcaink, de ko-
moly sikereink is. Összességé-
ben eredményesnek mondhat-
juk a tevékenységünket – vont 
mérleget az alapítvány önkén-
tes elnöke, Böjtös Andrea. – 
Mikor belevágtunk, az volt a 
célunk, hogy minél több állatot 
megmentsünk. Ennek eredmé-
nye itt látható – mutatott körbe 
a rendezett, tiszta, parkosított 
telepen, ahol jól táplált, barát-
ságos kutyák várnak új vagy 
épp régi gazdájukra.

– Nekünk van kutyánk, de 
ha már nem lesz, biztos innen 
visszük az utódját – mondta az 
egyik látogató, egy idős hölgy, 
aki jutalomfalatkákkal érke-
zett. De voltak olyan vendégek, 
akik nagy zsák állateledelt 
hoztak ajándékba, ez mindig 
nagy segítség az alapítvány-
nak. Pataki Ádámtól egy ha-
talmas tortát kapott a Sirius, 
az Azúr kutyaiskola pedig egy 
különleges bemutatóval lepte 
meg az egyesületet és a néző-
ket.

Voltak, akik nemcsak hoz-
tak, hanem vittek is ajándékot: 
a Sirius rajzpályázat nyerte-
sei. Több mint száz alkotás ér-
kezett az alapítvány felhívásá-
ra, közülük díjazták a legjob-
bakat. – Azért jelentkeztem 
erre a pályázatra, mert na-

gyon szeretem a kutyákat, 
persze, van otthon is. Végigjár-
tam a menhelyet, nagyon ara-
nyosak az itt élő kutyusok, és 
szívesen vinnék haza egyet – 
mondta lapunknak a harmadi-
kos Ille Zsófia, az egyik kü-
löndíjas.

Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat a rendezvényen indí-
totta el a művelődési központ-
tal közösen szervezett jóté-
konysági pályázatát: azok a 
közösségek, akik Érd főterén, 
Batthyány Fülöp mellszobrá-
nál, kezükben az Érdi Napok 
és Utcabál Fesztivál táblájával 
szelfit készítenek magukról és 
a képet beküldik, a Sirius ala-
pítványt és az Érdi Civil Állat-
mentőket egy-egy kiló kutya- 
vagy macskatáppal támogat-
ják. n ÁDÁM KATALIN

Legyen miénk
a József tér!
A Környezetvédő Egyesület 
Érd 2001 óta működő civil 
szervezet, tagjai lelkes, a 
környezetvédelem iránt el-
hivatott helyi lakosok. Leg-
utóbb a TeSzedd! kereté-
ben gyűjtöttek össze jelen-
tős hulladékmennyiséget, 
mindemellett igyekeznek 
megóvni a Fundoklia-völgy 
szépségeit és olyan közte-
rületeket létrehozni Érden 
belül, amelyek mindenki 
számára alkalmasak a ki-
kapcsolódásra.
Mostani akciójukhoz pá-
lyázatot nyújtottak be a 
Tesco „Ön választ, mi segí-
tünk” felhívására, melyben 
két másik szervezet ötleté-
vel kelnek majd versenyre. 
Arról, hogy melyik kezde-
ményezés nyer, a vásárlók 
dönthetnek, akik május 11. 
és június 7. között szavaz-
hatnak a számukra leg-
szimpatikusabb projektre.
Ha Ön is szívesen támogat-
ná egy közpark létesítését 
a József téren, szavazzon a 
Környezetvédő Egyesület 
Érdre a www.kozosseg.
tesco.hu oldalon!

Szelfivel az állatokért

Tízéves a Sirius

Böjtös Andrea és Böjtös Éva alapítók felvágják az ünnepi tortát

A rajzpályázat díjazottjai

Amplifon Hallásközpont
Érd, Budai út 28.
Bejelentkezés: 06-23 522-802
amplifon.hu

Vegye
komolyan!

A jó hallás fontos. A problémák megelőzésének
érdekében ingyenes audiológiai szűrővizsgálatot
szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban
érdi és környékbeli lakosok számára
2016. május 11-től június 3-ig.
Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Nemzetközi kutatási adatok szerint napjainkban minden tizedik
ember szenved kisebb-nagyobb fokú halláskárosodásban.
Megdöbbentő, de az is kiderült, hogy sokkal kevesebben fordulnak
szakemberhez a hallásuk romlása miatt, mint ahányan például
szemészt keresnek fel a látásproblémáikra.

Miért olyannehéz
elfogadni,ha gond
van a hallásunkkal?

Vajon miért van ez?
Többen attól tarta-
nak, hogy a hallás-

vizsgálat után végérvé-
nyesenbebizonyosodik,hogy
valóban baj van a hallá-
sukkal. Pedig a panaszok
nem szűnnek meg maguk-
tól, sőt rosszabbodhat is ez
az állapot, ráadásul a hallás-
csökkenés rányomhatja a
bélyegét az érintett családi –
és társasági életére is.
Lehetetlen teljes értékű

életet élni jóhallásnélkül.
Gondoljunk csak bele, hogy
ez az érzékszervünkmennyi
hasznos információval lát el
bennünket a minket körül-
vevő világról. A hallás na-
gyonösszetett folyamat, és a

fül az egyik legbonyolultabb
szervünk, amely a levegő-
ben terjedő rezgéshullámo-
kat fogja föl, majd azokat az
agy felé továbbítja, ahol a
hangjelek dekódolása zajlik.
AhALLáscsökkenés
jeLei
Ahalláscsökkenést leggyak-
rabban a belső fülben talál-
ható szőrsejtek károsodása,
illetve azok elhalása idézi
elő. A szőrsejtek közvetíté-
sével jut el az információ az
agyhoz, így azok sérülése
esetén a fül nem képes a
hangokat megfelelően érzé-
kelni. Ez leggyakrabban az
idősödés folyamatának ter-
mészetes részeként történik
meg.

ha ön társaságban nehe-
zen érti a beszédet, és
gyakran visszakérdez a be-
szélgetésközben, illetvenem
a feltett kérdésre válaszol,
márgyanakodhat,hogyahát-
térben hallásromlás állhat.
Amennyiben a környe-

zete is jelzi, hogy a televíziót
és a rádiót átlagon felüli
hangerővel hallgatja, il-
letve a színházban – bár-
milyen közel is ül a színé-
szekhez – gondot okozmeg-
hallani a párbeszédet, itt az
ideje, hogy tegyen lépéseket
az egészsége érdekében.
kérjen időpontot most
egy ingyenes hallásvizs-
gálatra a 06-23 522-802-
es telefonszámon.
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Olimpiai  
reménységek

Négy ország, Csehország, 
Lengyelország, Szlovákia és a 
rendező Magyarország leg-
jobb úszói vettek részt az Olim-
piai reménységek elnevezésű 
versenyen, ahol az Érdi Úszó 
Sport Nonprofit Kft. versenyző-
je, Milák Kristóf finoman fogal-
mazva is tarolt. A korosztályos 
besorolás miatt csak egy érdi 
vett részt az olimpiai remény-
ségek úszóversenyén a Tüske 
uszodában, de Milák Kristóf jó-
formán egy csapatnak is ele-
gendő érmet gyűjtött. A fiatal 
sportoló ezúttal nem egyesüle-
tét, hanem Magyarországot 

képviselte: öt egyéni és három 
váltószámba nevezett, saját 
számait mind megnyerte (100 
és 200 m pillangó, ill. gyors, va-
lamint 200 m hát), a váltókban 
pedig három ezüstöt hozott 
(4x100 és 4x200 m gyors, 4x100 
m vegyes).

A Jövő Bajnokai
A legerősebb mezőny vett 

részt a Jövő Bajnokai elneve-
zésű összrégiós versenyen, 
amelyet a budapesti Tüske-
csarnok uszodájában rendez-
tek és ahol az érdiek egy 
ezüstérem mellett több ki-
emelkedő teljesítménnyel 
zártak. Az Érdi Úszó Sport 
Nonprofit Kft. Tohl Patriknak 

köszönhetően 50 méter pil-
langóúszásban egy ezüstér-
met szerzett. Tohl emellett 
magáénak tudhat egy ötödik 
helyet a 200 méter vegyes 
úszás népes, negyvenegy fős 
(!) mezőnyében a tizenkét 
évesek korosztályában. Az ér-
diek közül Őri Rebeka 50 mé-
ter hátúszásban hozott egy 
ötödik helyet, míg Polgár Lau-
ra hatodik lett a tizenhárom 
évesek 50 méteres gyorsúszó 
számában, a fiúk között Jankó 
Donát hetedik lett ugyaneb-
ben a versenyszámban. A 
legjobb tíz közé még Kende-
resi Krisztina tudta bevere-
kedni magát 50 méter pillan-
gón, aki végül a kilencedik 
helyen végzett.

Sakkozókat várnak
A Batthyány Általános Isko-

la és Érdi VSE Sakk Szakosztá-
lya sakkversenyt szervez az 
érdi és diósdi általános isko-
lás diákok részére. A verseny 
célja: a sakkjáték népszerűsí-
tése Érden, versenyzési, siker-
élmény-szerzési lehetőség, 
iskolák közötti kapcsolat erő-
sítése. A  verseny helyszíne: 
Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola, Érd, Fácán 
köz. A verseny időpontja 
2016. 05. 19. csütörtök, 15.30-
tól kb.18.00 óráig. Regisztrá-
ció a helyszínen 15.00–15.20-
ig. A regisztrációhoz kötelező 
a diákigazolvány. Nevezési díj 
nincs! Nevezni e-mailen lehet 

a jail977@freemail.hu címen 
2016. 05. 13-ig (ha nem érke-
zik visszaigazolás, újra kell 
nevezni). Nevezéshez szüksé-
ges adatok: diák neve, szüle-
tési ideje, iskola neve, osztály. 
A résztvevők száma limitált! 
A nevezéseket a jelentkezés 
sorrendjében tudják elfogad-
ni! A verseny lebonyolítása 5 
fordulós, 2x15 perces mér-
kőzések svájci rendszerben. 
Díjazás: korcsoportonként 
érmek és oklevelek! A leg-
eredményesebb általános is-
kola  vándorkupát kap!  Ér-
deklődni lehet: Janku Ildikó 
06 20 534 5833, Horváth Pé-
ter 06 20 508 9637. A szerve-
zők a változtatás jogát fenn-
tartják.

Mini és szupermini korosztályban is megnyerte az Országos Mini Kupát a 
Delta RSE Érd, utóbbiban egyben címet is védett Dömötör-Mátrai Beáta 
együttese. Péntektől vasárnapig zajlottak a 2016. évi Országos Mini Kupa 
küzdelmei a Vasas Folyondár utcai sportlétesítményében. Az ország egyik 
legnagyobb szabású utánpótlásversenyén közel száz csapat több mint 
félezer sportolópalántája lépett pályára.

A huszonötszörös magyar 
válogatott Dömötör-Mátrai Be-
áta vezette Delta RSE Érd hat 
csapattal nevezett a megmére-
tésre. Három lány- és egy fiú-
gárda a szupermini (2005. ja-
nuár 1. után születettek), kettő 
pedig mini (2003–2004-ben 
születettek) kategóriában volt 
érdekelt. A Magyar Röplabda 
Szövetség által szervezett 
OMK pénteki nyitányán negy-
venöt egyesület fiataljai kezd-
ték meg szereplésüket a 
szuperminik küzdelmeiben.

A Delta RSE Érd megnyerte 
saját csoportját (minden mér-
kőzést 2:0-ra), majd a legjobb 
tizenhat között a békéscsabai-
akat múlta felül 2:1 arányban. 
A legjobb nyolcban a Hercules 
Röplabda Akadémia sem tud-
ta útját állni a deltásoknak 
(2:0), a szombati elődöntőben 
pedig a Bonyhádot győzték le 
Dömötör-Mátrai Beáta tanít-
ványai (2:0). A fináléban a Gö-

döllő I. ellen is 2:0-ra diadal-
maskodtak az érdi lányok, s 
megnyerték az Országos Mini 
Kupát 2016-ban!

A győztes csapat: Darvas 
Hanna (csapatkapitány), Ja
kab Boglárka (a torna különdí-
jasa), Antal Enikő, Kuti Noémi, 
Zombory Lili, Kékesi Emese. 
Edző: Dömötör-Mátrai Beáta.

A miniknél két kategóriát is 
meghirdettek, az érdi tigrisek 
a huszonkét csapatos me-
zőnyben vettek részt szomba-
ton és vasárnap. A csoport-
küzdelmek itt is zökkenőmen-
tesnek bizonyultak, a tovább-
jutás nem volt kérdéses. A 
legjobb nyolcba kerülésért az 
UTE I. ellen lépett pályára a 
narancsmezes Delta és 2:0 
arányban nyert. A csapat va-
sárnap folytatta szereplését. 
Kissé álmosan és fáradtan 
kezdtek az érdiek, aminek az 
lett a következménye, hogy 
ugyan a Szolnok II. elleni 2:0-s 

győzelemmel bekerültek a 
torna első hat helyezettje 
közé, de itt a kaposváriak 
egyes számú gárdája ellen 
2:1-es vereséget szenvedtek.

Dömötör-Mátrai Beátának 
aztán sikerült felráznia ta-
nítványait, és a vigaszágon 
folytatva a szereplést újabb 
sikert könyvelhettek el. 
A  KASI II. elleni 2:1-s győ-
zelmet a Szolnok I. elleni 
újabb 2:0-s siker követte. 
Utóbbival már az elődöntő-
ben találták magukat az 
érdi lányok, ahol szintén 2:0-
ra nyertek és bejutottak az 
OMK fináléjába. A döntőben 
a szegediek sem tudták meg-

állítani a Deltát, az újabb 
2:0-s győzelem a végső kupa-
sikert is jelentette!

A menetelés krónikájához 
tartozik, hogy az érdi csapat 
ötszörös magyar bajnok veze-
tőedzője ígéretet tett játéko-
sainak az elődöntő előtt, hogy 
ha bejutnak a döntőbe, na-
rancssárgára festi a haját. 
Hozzá hasonlóan Czidor Dá
niel edzőnek is volt egy válla-
lása: ő a végső siker esetén a 
Beához hasonló hajfestés mel-
lett még a szakállától is haj-
landó megválni. Nos, a gyere-
kek legnagyobb örömükre vé-
gül számon kérhették az ígé-
retek teljesítését…

A győztes csapat: Tombor 
Szonja (csapatkapitány és a 
torna különdíjasa), Radnai 
Réka, Csörgi Evelin, Flach 
Dóra, Szőke Gréta, Baumann 
Flóra, Hevesi Mercédesz, 
Hainczmann Rege, Tátrai 
Zsanett, Tóth Luca, Darvas 
Hanna, Jakab Boglárka (utób-
bi két röplabdázó tagja volt a 
szupermini csapatnak is, így 
ők kétszeres OMK-győztesek 
lettek). Vezetőedző: Dömötör-
Mátrai Beáta.

A Delta RSE Érd bent van 
az Országos Mini Bajnokság 
tizennégy egyesületet szám-
láló döntőjében is, amelyet 
2016. május 21–22. között ren-
deznek ugyancsak a Vasas 
Folyondár utcai sportlétesít-
ményében.

n PECSUVÁCZ PÉTER

RÖVID PÁLYA

Narancssárga haj és szakálltalanítás

Két kupagyőzelem a Deltának!

A lányok most kapnak egy kis pihenőt, de néhány nap múlva már 
ismét gőzerővel készülnek, ezúttal az OMB-re.
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Az NB III Nyugati csoportjá-
ban a 30. fordulóban az Érdi 
VSE csapata a tabella hetedik 
helyét elfoglaló Andráshida 
csapatát látta vendégül az érdi 
sportpályán. A mérkőzés tétje a 
csapatok számára a minél jobb 
bajnoki helyezés elérése volt.

Két nyílt, támadójátékot fel-
vállaló csapat találkozóján az 
első gólszerzési lehetőség az 
Érdi VSE előtt adódott, de 
Palásthy fordulásból leadott 
lövését hárította a vendégek 
kapusa. Válaszul az andráshi-
daiak végezhettek el egy sza-
badrúgást a hazai tizenhatos 
vonaláról, de Tóth László – a 

csoport góllövőlistájának éllo-
vasa – a sorfalba lőtte a labdát. 
A hazai csapat főleg hosszú 
indításokkal igyekezett meg-
közelíteni a vendégek kapuját, 
de ezek a labdák rendre pon-
tatlanok voltak, így nem jelen-
tettek gondot az egyébként jól 
szervezett vendégvédelem-
nek. A kezdeti lendület mind-
két oldalon hamar alábbha-
gyott, egy-egy hazai szöglet 
jelentett némi eseményt, de 
ezekben sem volt benne a gól-
szerzés lehetősége. A félidő 
legnagyobb helyzete az utolsó 
percekre maradt. Kelemen be-
adását Csizmadia szoronga-

tott helyzetben közelről a kapu 
fölé fejelte.

Nagyobb lendülettel kezdte 
a második félidőt a hazai csa-
pat és enyhe mezőnyfölénybe 
is került. A vendégek azon-
ban a számukra kedvezőnek 
tűnő döntetlent biztosan őriz-
ték, sőt néhány szórványos 
ellentámadással tesztelték a 
hazai védelmet. Sokat javult 
a mérkőzés irama és színvo-
nala az első félidőhöz képest, 
és a játékában feljavult érdi 
csapat a félidő felénél a veze-
tést is megszerezte: Cser
venka beadását Csizmadia 
fejelte a léc alá (1–0).

Az érdiek vezető találata 
után feladta eddig főleg a vé-
dekezést szem előtt tartó játé-
kát a zalai csapat, és egyre 
nagyobb erőket mozgósított 
az eredmény számukra ked-
vező alakítása érdekében. En-
nek ellenére a hazai csapat 
Skita révén végleg lezárhatta 
volna a mérkőzést, de a csatár 
közelről leadott erőtlen lövé-
sét lábbal hárította a vendé-
gek hálóőre. A kimaradt lehe-

tőség után az Andráshida 
mindent egy lapra feltéve ro-
hamozott az egyenlítő találat 
megszerzéséért, és végül a 
hosszabbítás utolsó percében 
sikerrel jártak. Egy szabad-
rúgást röviden mentettek az 
érdi védők és a kapu elé visz-
szaívelt labdát Török közelről 
a léc alá vágta (1–1).

Zsinórban a harmadik győ-
zelemre hozható találkozón 
játszott 1–1-es döntetlent az 
érdi csapat, így sorozatosan 
elszalasztva a lehetőséget az 
előrelépésre a bajnoki tabel-
lán. A 31. fordulóban május 14-
én, 17.30-kor Dorogon lép pá-
lyára az Érdi VSE.

n HARMAT JENŐ

Labdarúgás

Újabb döntetlen itthon

ÉRDI VSE–TARR-ANDRÁSHIDA SC 1–1 (0–0)
Érdi VSE: Kertész – Ország, Honti, Csiszár, Cservenka – He-
gedűs N., Csizmadia, Pallagi – Gyurácz B. (Skita, 57. perc), 
Palásthy (Pintér N., 52. p.), Kelemen (Ebedli, 88. p.). Vezető-
edző: Limperger Zsolt
TARR-Andráshida SC: Horváth Márton – Szegleti, Kalamár 
(Pajor, 60. p.), Balla, Török T. – Horváth Tamás, Pesti (Baráth, 
60. p.), Tóth Benjámin (Kovács László Márk, 72. p.) – Kovács 
György, Bíró, Tóth László. Vezetőedző: Dobos Sándor

MESTERMÉRLEG
Limperger Zsolt: Olyan mérkőzés volt ez, amit egygólosnak 
gondoltam. Mi rúgtuk az első gólt, az ellenfelünk a 92. perc-
ben egyenlített. Tanulságos találkozó volt. Az ilyen mérkő-
zéseket le kell tudni hozni egy-nullra.
Dobos Sándor: A végeredmény igazságos. Egy nagyon rossz 
napot fogtunk ki. Menet közben mindkét csapatnak voltak 
jobb és rosszabb periódusai. Az Érd otthonában egy pontot 
szerezni végül is jó eredmény.

Zsinórban a harmadik győzelemre hozható találkozón játszott 1–1-
es döntetlent az érdi csapat

34
84

30

Szemüvegkeret
FÉLÁRON?

 IGEN!

SZEMÜVEGKERET AKCIÓ!
Rendkívüli ingyenes szemvizsgálat! 

Az akció 2016. május 1–31-ig, vagy a készlet erejéig 
érvényes az üzletben megjelölt szemüvegkeretekre, 

új, komplett szemüveg vásárlása esetén.
További részletek az üzletben.

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

Tel.: 23/545-375, 30/709-16-24

Vásároljon egy pár 

                
1 fókuszú szemüveglencsét
felületkezeléssel

9.770 Ft-ért
és válasszon féláras
szemüvegkereteink közül!szemüvegkereteink közül! -50%

optika
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HÉTKÖZNAPI FELFRISSÜLÉS

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

Reggel vagy este, az úszás az egyik
leghatékonyabb sport, mely testileg és lelkileg is
felkészít minket az előttünk álló tennivalókra,
illetve méltó levezetése egy fárasztó napnak.

Pünkösdi nyitva tartás: 08:00 – 21:00
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Itt a helyed!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:
-Alkalmazott az önkiszolgáló osztályon (árufeltöltő)
-Pénztár host és hostess
-Friss áru eladó
-Textil osztályra alkalmazott
-Áruátvevő
-Targoncavezető, raktáros
-Műszaki eladó

Munkalehetőség a budaörsi
Auchan áruházban!

Azonnali munkalehetőség
Stabil háttér

Karrierlehetőség,
Folyamatos szakmai képzés
Jó hangulatú csapatmunka
Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye: Budaörs Auchan áruház
Cím: 2040 Budaörs Sport u.2-4

Jelentkezni lehet a www.auchan.hu
karrier lehetőség menüpontban

vagy az auchan.budaörs@auchan.hu email címen.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.

MechanikaiMűszerészt
ésbetanítottMunkást

azonnali belépéssel felveszünk.

Jelentkezőket önéletrajzzal,
az elektro-optika kft.

érd, kaktusz u. 22. telefon: 23/520-077
7.30–16.00 óráig személyesen, vagy az

alpha24@t-online.hu e-mail címre várjuk.

35
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szakképzett vagygyakorlattal
rendelkezdőpékeket keresünk.
Henteseket keresünk
a Pára Príma Áruházba és Budapestre.
Amit kínálunk: Versenyképes fizetés, jómunkakörülmények,

előrelépési lehetőség.

Várjuk jelentkezését:
• személyesen: a pékségekben
• e-mail címen: bodonyi.balazs@krupptsa.hu
• Postacímen: Krupp és Társa Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 52–54.

fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhetőséggel

Munkavégzés helyszínei:
2030 Érd, Kálvin tér 1.
2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 125–127.
2051 Biatorbágy, Csodaszarvas u. 2.

Érdi és biatorbágyi
pékségeinkbe
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés: Hegyi Géza +3630 242 8711

A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyianyag-kezelőmunkatársat
(fejtőt) keres

Feladatok:
– vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

– Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

– Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
– Beérkezett áru kézi, illetve gépi erővel történő elrakása.
– Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.
Munkavégzés 2műszakosmunkarendben történik.

Elvárások:
– Vegyipari tapasztalat,
– Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

– OKJ bizonyítvány (könnyűgépkezelő).

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az office@brenntag.hu címen.
Érdeklődés: Hegyi Géza +36 30 242 8711
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A KLUDI Szerelvények Kft.

SZAKMUNKÁSOKAT
KERES AUTOMATA
éS FéLAUTOMATA
ÖNTŐGéPKEZELŐ

munkakörbe.
éRdEKLŐdNi TELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba
JELENTKEZNi SZEMéLyESEN:

Kludi Szerelvények Kft.
2049 Diósd, Homokbánya u. 75.

2005
CNC
TECH

SIM

202020202020202020202020202020050505050505050505050505050505552020202020202020202020202020202005050505050505050505050505050505
CCCCCCCCCCCCCCCNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCC

Keresünk többéves
tapasztalattal rendelkező

CNC-forgáCsolókat
budaörsi telephelyünkre.

Elvárásaink:méréstechnika,
rajzolvasás tökéletes

ismerete, pontos, precíz
munkavégzés, igényesség.

Fényképes szakmai
önéletrajzot várunk a

simo-tech@t-email.hu címre.
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.
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Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Mindenféle kőműves és ács mun-
kákat, kémények-kerítések épí-
tését, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922.

Érden 120 nm-es kertes, családi
ház kiadó, 140.000,-Ft+rezsi, jú-
lius 1-től. 06-30/33-45-790.

ALBÉRLET KERESÉS

Érden családi házat, vagy lakást
albérletbe keresek. Telefon: 06-
30/530-43-71.

Albérletet keresek kettő gyer-
mekkel Érden és környékén.
0630/797-3073.

AUTÓ/MOTOR

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
21

90

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

VEGYES

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.

Garázsvásár Érd, Hivatalnok u.
41/b, május 13-án, pénteken,
12.00-18.00 óra között és május
14-én, szombaton 9.00-13.00
óráig..

Benzinmotoros japán permete-
ző, fűnyíró, 3 személyes bőrka-
napé, ágyneműtartós rekamié,
dohányzó asztal, 200 literes
vashordó eladó. 30/477-88-01.

CSALÁDI HÁZ

Eladó Érden kertes, családi ház
tetőtér beépítéssel. Megegye-
zés szerint beépített bútorzat-
tal, elektromos kerti szerzá-
mokkal, számítógéppel, TV-vel.
Telefon: 06-23/376-518, du-án
17h után.

Családi ház eladó a Rába utcá-
ban. Telefon: 06-30/369-72-55.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 35

34
39

LAKÁS

Érdi lakótelepen, 3. emeleti, erké-
lyes, felújított, 50 nm-es lakás
eladó. Iá.: 12,9 millió Ft. 06-70/
295-22-43.

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi ortopéd
Cipészműhelybe
keresünk gyakorlott munkatársakat

Ortopédcipész
munkakörbe

Versenyképes fizetés,
kulturált munkakörnyezet.

Érdeklődni:
06-30-940-6735
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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)

35
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Több mint 20 éve működő,
érdi telephelyű építőipari
vállalkozás keres megbízha-
tó, gyakorlattal rendelkező,
józan életű

kőműveseket és
segédmunkásokat,

hosszú távú munkára.
kiemelt bérezés.

Érdeklődni: Nagy János
06 30 4277 290 34

33
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szervizes kollégát
keres. Feladat: Visszaérkező termék át-
vizsgálása, kapcsolattartás a szervizekkel,
adminisztráció. Feltétel: Jó kommuniká-
ciós készség, erős számítógépes ismeret.
Munkaidő 8–16.20-ig, hétfőtől péntekig.

Jelentkezni önéletrajzzal és
bérigénymegjelölésével lehet az
allas@mall.hu e-mail címen.
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
MUNKATÁRSAK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Tatár Tamás
06 70 439-8123tatar.tamas@otpip.hu
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Érdi logisztikai központba
24/48-as szolgálatokba keresünk

vagyonőröket,
600Ft/óra nettó bérezéssel!
Jelentkeznimunkanapokon:

06-70-611-1718 telefonszámon
vagy r.land.sec@gmail.com címre

küldött önéletrajzzal lehet.

35
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Otthon végezhető, figurák össze-

állítása, csomagolása, stb: 06-
90-603-906.

(http://audiopress.iwk.hu 635 Ft/
min, 06-1/2228397, 06-20/
4963980)

KONTÉNER

Beteg kislány mellé keresünk
gondozót Érdre.

Érdeklődni: 06-30/367-1481. Hét-
köznap 17 óra után vagy hétvé-
gén bármikor.

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

35
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Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-3095370,
aerometal@gmail.com

Százhalombattai műhelyünkbe
esztergályos kollégát keresünk.
Telefon: 06-30/203-76-89.

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Telefon:
06-30/563-55-44.

REDŐNY

35
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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

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak
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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

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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VÁLLALKOZÁS

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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FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!
Igény szerint szállítással, valamint
FAAPRÍTÉK ELADÓ!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 34

18
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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

34
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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!
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„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”
10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érttrték arány –

ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas rakttktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

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=0,039 W/mk!

λD=0,031 W/mk
5 cm 399 Ft/m2

10 cm 799 Ft/m2

15 cm 1199 Ft/m2

12,5 mm 489 Ft/m2

Gipszkarton

kőzetGyapot

λD=0,035 W/mk!

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 35
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Női és férfi betaNítottmuNkások jelentkezését
várom, nagyobb létszámban, azonnali beléptetéssel
(gépi megmunkáló, anyagmozgató munkakörökbe).
munkarend: egy, kettő és háromműszakban (túlmunka
vállalásának lehetősége).

mechaNikai és/vagy elektroNikai
műszerészek jelentkezését várom újonnan létesült
üzemünkbe. Ipari robotok, szerelősori automaták
karbantartása, üzemeltetése a feladat.munkarend: két
műszakban (túlmunka vállalásának lehetősége)

aDrés/vagyvegyszerkezelőivégzettséggel
reNDelkezőaNyagmozgatót keresek azonnali
belépéssel, újonnan létesült üzemünkbe.
munkarend: 2 műszak

esztergályos képzettséggel keresek
álláskeresőket újonnan létesült üzemünkbe.
munkarend: 1 műszak.

Munkáltató: KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Érdeklődni: 06-30-193-6342

Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Kertépítés,
kertfenntartás, térburkolat,
automata öntöző telepítése,

termőföld.
23/366-154, 06-20/442-14-07

35
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

2030 Érd, Begónia u. 20.

33
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Duguláselhárítás éjjel-nappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-924-1205 35
23
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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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TELEK

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

Építési telek eladó, főútvonalon,
965 nm-es, ikerház építésére al-
kalmas. 06-20/9-20-42-61.

Szobafestés, mázolás, tapétázás
30% kedvezménnyel. Tiszta,
precíz munka. 20/31-88-142.

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

Redőnyök,szúnyoghálók
tavaszi vására -10%
napellenzők, napvédelem
Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu

33
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Fűkaszálás, sövénynyírás,
fakivágás, térburkolatok.

T: 06-20-396-1933

Kert építés
fenntartás

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

35
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Kinti idő szerint május elsején kora délután, 
első magyarként elérte az An na pur na 8091 
méter magas csúcsát az érdi Klein Dávid, aki 
oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül 
jutott fel a hegycsúcsra.

A  Johnnie Walker An na-
pur na Expedíció különle-
gessége, hogy a világ tizen-
négy 8000 méter feletti csú-

csából eddig kettőn nem járt 
még magyar hegymászó: az 
Annapurnán és a K2-n, így 
Dávidnak köszönhetően már 

csak egy, magyarok által 
még nem érintett nyolcezres 
csúcs maradt.

Klein Dávid 13 éves kora 
óta a hegyek szerelmese, a 
mostani eredménnyel együtt 
már négy 8000 méter feletti 
csúcsot ért el. Dávid a csúcs-
támadás előtt már a 4-es tá-
borban, több mint 7000 méte-
res magasságban is mászott, 
fizikailag és mentálisan is 
felkészült az expedíció akk-
limatizációs időszakában a 
csúcstámadásra.

Néhány nappal a csúcstá-
madás előtt elmondta: 
„A hegymászás számomra a 
szabadságot jelenti, de ez 
egy nagyon szigorú szabad-
ság, gyönyörű a környezet, 
de persze nagyon kemény a 
feladat. Ebben a szabadság-
ban találkozom önmagam-
mal, gazdagabban, őszintéb-
ben érek vissza ilyenkor 
egy-egy expedícióról”.

Dávid a vasárnapi csúcstá-
madás után a 4-es táborban 
töltötte az éjszakát, majd 
másnap ereszkedett le az 

Annapurna legveszélyesebb 
részén, a Cross ku lo á ron ke-
resztül az alaptáborba. On-
nan jelentkezett telefonon: 
„Biztonságban vagyok az 
alaptáborban és innen meg-
erősítem, hogy május elsején 
elértem az An na pur na csú-
csát oxigénpalack nélkül. Na-
gyon nehéz volt az út felfelé és 
lefelé is, ezért a 4-es táborban 

pihentünk tegnap éjszaka 
Josttal, német hegymászótár-
sammal. Nagyon nehéz utunk 
volt ma is lefelé. Nagyon kö-
szönöm a kedves szavakat, 
hamarosan jövök a részletek-
kel, de most igyekszem aludni 
legalább 10 órát”.

Klein Dávid a tervek sze-
rint május közepén utazik 
haza Magyarországra.

Szigorú szabadság

Klein Dávid az Annapurna csúcsán

Klein Dávid oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül jutott fel a 
hegycsúcsra

Az Annapurna 8091 méter magas csúcsa
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