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

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás: H–P: 8–16-ig, Szo.: 8–12-ig
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� Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.
� Lambéria, hajópadló többbbbféle profillal,

különbözőméretekben.
� Tető, illetve homlokzzkzati hőőőőszigetelő rendszerek.
� Kalodázott tűzifa (kandallóóóba, bogrács alá).
� OSB lapok (nútféderrel is)))...
� Gipszkartonrendszerek.
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„Néha több időt fordítunk a házunkra, mint a házastársunkra”
Interjú Fórizs Gyula Zsolt baptista lelkipásztorral n 4–5. oldal
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Elf ogadták Érd 2017. évi költségvetését
Fejlesztések és üzemeltetés – 

ezek Érd múlt héten elfogadott 
2017. évi költségvetési rendele-
tének alapjai. A több mint 18 
milliárd forint főösszegű költ-
ségvetést 13 igen és 3 nem sza-
vazattal fogadta el a város köz-
gyűlése.

T. Mészáros András polgár-
mester kiemelte: a 18 milliárd 
forint körülbelül 40 százalékát 
szánják fejlesztésekre. Jelenleg 
a Modern Városok programban 
foglaltak megvalósítására kö-
zel hétmilliárd forint áll rendel-
kezésre, ám ez az összeg akár 
30 milliárd forintra is növeked-
het, ami azt jelenti, hogy a város 
folyamatosan fejlődik.

A baloldal nem támogatta a 
büdzsét, Dr. Havasi Márta 
(DK) elmondta, hogy a baloldali 
ellenzéki pártok értékválasztá-
sa eltér a városvezetés által 
képviselt értékektől.
� n�3. és 7. oldal

Kábítószer-kereskedőket fogtak

Egy jól összehangolt rajtaütésnek köszönhetően ja-
nuárban tíz kábítószer-kereskedőt sikerült elfogniuk 
az érdi rendőröknek, és hat betörő is a rács mögé ke-
rült – közölte Szellák Norbert megbízott kapitányság-
vezető csütörtöki sajtótájékoztatóján.  n�6. oldal

Jótékonysági bálok az iskolákban

Három érdi iskolában tartottak farsangi bált a hétvé-
gén: pénteken a Batthyányban, szombaton a Maria-
numban és a Vörösmartyban töltöttek el egy tartal-
mas estét szülők és nevelők. A bálokból származó 
bevételt az iskolákra fordítják.  n�19. oldal

Háromszáz karatés az arénában

Harmadik alkalommal lesz házigazdája az Érdi Kyo-
kushin Karate Sportegyesület az Ensi Érd Kupának 
február 26-án. Spanyolországból Alejandro Navarro, 
Oroszországból pedig Xenia Zasorina, a sportág ki-
emelkedő alakjai is itt lesznek.  n�20. oldal
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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.

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

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 
 fulop2004@freemail.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)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 
óra között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján minden nap.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

A diákpolgármester fogadóórája
URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

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 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00. 
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00. 
www.eth-erd.hu

ÉRDI 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@erdicsatornamu-
vek.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 bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

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

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Fókuszban a fejlesztések

Elf ogadták az idei költségvetést
Fejlesztések és üzemeltetés – ezek Érd múlt héten elfo-
gadott 2017. évi költségvetési rendeletének alapjai. A 
több mint 18 milliárd forint főösszegű költségvetést 13 
igen és 3 nem szavazattal fogadta el a város közgyűlése. 
T. Mészáros András polgármester kiemelte: a 18 milliárd 
forint körülbelül 40 százalékát szánják fejlesztésekre. 
Jelenleg a Modern Városok programban foglaltak meg-
valósítására közel hétmilliárd forint áll rendelkezésre, 
ám ez az összeg akár 30 milliárd forintra is növekedhet, 
ami azt jelenti, hogy a város folyamatosan fejlődik.

Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) a 
költségvetés tárgyalása so-
rán elmondta, hogy alapo-
san és megfontoltan készí-
tették elő a költségvetés-ter-
vezetet. Hangsúlyozta, hogy 
a költségvetés folytatja a vá-
ros fejlesztő politikáját, elő-
remozdítja Érd szolgáltatá-
sainak és infrastruktúrájá-
nak a fejlesztését is.

– Útépítésre a fenntartá-
son túl legalább 1,5 milliárd 
forintot költünk 2017-ben. 
Egy része már most is szere-
pel a rendelettervezetben, 
egy másik része pedig előké-
szítés alatt van a költségve-
tésben. A tervek szerint azon 
főútvonalak többsége, ahol 
mindannyian közlekedünk, 
fel lesznek újítva, és készü-
lünk azokra a pályázatokra 
is, ahol újabb útépítési támo-
gatást nyerhetünk – emelte 
ki Simó Károly. Hozzátette: 
2006-ban azt a célt tűzte ki a 
városvezetés, hogy annak 
érdekében, hogy minden 
olyan szolgáltatás megle-
gyen Érden, ami egy megyei 

jogú városhoz méltó, körül-
belül 100–150 milliárd forint 
fejlesztési pénzt fordítaná-
nak a városra.

Az alpolgármester ki-
hangsúlyozta, hogy 2014-ig 
40 milliárd forint értékű fej-
lesztés valósult meg, ebben a 
ciklusban pedig hasonló 
mértékű fejlődés történhet, 
ami azt jelenti, hogy 80–90 
milliárd forintot fordíthat a 
város fejlesztésre, ami négy-
ötszöröse a város 2017. évi 
költségvetésének. Simó Ká-
roly szerint ez nagyon ko-
moly életminőség-javulást 
jelent.

Pulai Edina (Jobbik), a 
pénzügyi és költségvetési bi-
zottság elnöke a napirend 
tárgyalása során kiemelte, 
hogy egy több mint 18 milli-
árd forint értékű költségve-
tésről van szó, amely hitelfel-
vételt nem tartalmaz, s biz-
tatónak nevezte az adóbevé-
telek teljesülését is. A képvi-
selő asszony kiemelte azt is, 
hogy a büdzsé a többi között 
tartalmaz óvoda- és iskola-
építést, illetve fejlesztést, to-

vábbá útépítést is, majd hoz-
zátette: a tavalyihoz hason-
lóan idén is jól látszik a fejlő-
dés iránya, támogatásra 
méltónak tartja a rendelet-
tervezetet.

Kéri Mihály (Fidesz–
KDNP), a köznevelési és mű-
velődési bizottság elnöke ja-
vasolta, hogy az önkor-
mányzat által kiírt, civil 
szervezetek támogatására 
szánt pályázat összegét 10 
millió forintról 15 millió fo-
rintra módosítsák, tekintet-
tel arra, hogy a pályázók 
köre évről évre nő. A köz-
gyűlés egyhangúlag támo-
gatta a módosító indítványt. 
A költségvetési rendelet 
egyébként idén is tartalmaz-
za azokat a pályázatokat, 
amelyek a helyi közössége-
ket kívánják segíteni.

Dr. Havasi Márta (DK) a 
korábbi évekhez hasonlóan 
ezúttal is azt javasolta, 
hogy a közgyűlés két fordu-
lóban tárgyalja a költségve-
tést. A baloldali frakció hiá-
nyolta továbbá a mozit, 
hangversenytermet, kiállí-
tótereket, ami véleményük 
szerint az életminőséget ja-
vítaná Érden.

A költségvetés tervezett 
bevételi oldalán a tavaly a 
kormány által nyújtott 700 
millió Ft értékű működési 
támogatás fel nem használt 
részét, illetve a Modern Vá-
rosok program tavalyról át-
húzódó összegeit vették fi-

gyelembe elsőként. A bevé-
teleket markánsan megha-
tározza az állam által nyúj-
tott támogatás és a helyi 
adók mértéke. Az ún. „nor-
matív” bevételi összeg, 
amely az állam által biztosí-
tott forrást jelenti, idén 2 
milliárd 990 millió forint, a 
helyi adóbevételek tervezett 
összege 3 milliárd 451 millió 
forint.

A kiadási oldalon a Mo-
dern Városok programmal 
összefüggő fejlesztések je-
lentik a legnagyobb összege-
ket. Tavaly a város számlá-
jára 6 milliárd 750 millió fo-
rint érkezett be, ebből az idei 
évre áthúzódik 3 milliárd 
425 millió forint. A költség-

vetésben megjelennek eze-
ken felül a várható támoga-
tások összegei is, amelyek 
előreláthatólag magasabbak 
lesznek a jelenleg tervezett 
844 millió forintnál.

Szerepel továbbá a költ-
ségvetésben a kiadási és a 
bevételi oldalon a KEHOP 
pályázat keretében megva-
lósuló települési hulladék-
rendszer fejlesztésére szánt 
2 milliárd 389 millió forint, 
ami jelentősen megnöveli a 
költségvetés főösszegét.

Az önkormányzat gazda-
sági társaságainak 833 mil-
lió forintot állapítottak meg. 
Az intézmények költségveté-
si főösszege 6 milliárd 191 
millió forint, melyhez az ön-
kormányzat 3 milliárd 677 
millió forint finanszírozást 
biztosít, melyből a fenntartói 
kiegészítés összege 1 milli-
árd 685 millió forint. Az in-
tézmények részére megálla-
pított létszámkeret pedig 
882 fő. Az általános tartalék 
összege 150 millió forint, a 
céltartalék összege 568 mil-
lió forintban került megálla-
pításra.

A 2017. évi költségvetési 
rendelettervezet a többi kö-
zött tartalmazza még a két, 
még fel nem újított háziorvo-
si rendelő felújítását és bőví-
tését, a közösségi közleke-
dés fejlesztését, az iskolák 
és óvodák építését és felújí-
tását, az önkormányzati dol-
gozók fizetésemelését és ca-
fetériatámogatását, az orvo-
si ügyeletek biztosítását, va-
lamint az egészségügyi és a 
szociális ellátórendszer fej-
lesztését is.

(További részletek a 7. ol-
dalon.)

QQ NyH

T. Mészáros András polgármester (középen) kiemelte: a 18 milliárd 
forint körülbelül 40 százalékát szánják fejlesztésekre

A költségvetést 13 igen és 3 nem szavazattal fogadta el a város közgyűlése
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Beszélgetés Fórizs Gyula Zsolt lelkipásztorral

Ist en szeretete és az emberek szolgálata
Az erdélyi Szilágyságból érkezett Budapestre, hogy a 
Baptista Teológiai Akadémián magyarul tanuljon. Visz-
sza akart térni a szülőfalujába, mégis Érden ragadt, mi-
után megbízták a Parkvárosi Baptista Gyülekezet veze-
tésével. A közel 25 éve városunkban élő lelkésszel a há-
zasság hetében beszélgettünk hivatásról, hitről, elköte-
leződésről.

n Bálint Edit

– A fővárosi akadémiára 
iratkozott, de hogyan került 
Érdre?

– Itt találtam megfizethe-
tő albérletet. Erdélyből, egy 
pár ezernyi lelket számláló 
kis faluból jöttem, amit 
Nagyfalunak hívnak. A le-
genda szerint arról híres, 
hogy Toldi Miklós itt tette a 
testvére ágyába a farkast. A 
település Buda nevű utcája 
pedig valóban Budára vezet, 
ahogy azt Arany János meg-
írta. A felmenőim baptisták, 
de én lázadó ifjú koromban 
hátat fordítottam az egyhá-
zamnak, majd pár év múlva 
hitre jutottam és visszatér-
tem. Ám amikor különböző 
szolgálatokkal bíztak meg, 
rádöbbentem, hogy nem elég 
mélyek a bibliai ismereteim 
ahhoz, hogy megfeleljek az 
elvárásoknak, szükségét 
éreztem annak, hogy képez-
zem magam. A 90-es évek 
elején azonban még nem volt 
Romániában magyar nyelvű 
baptista teológia. Nem volt 
nekem bajom a románnal 
sem, de úgy véltem, ha romá-
nul tanulom a teológiát, ne-
hezebb lesz magyarul szol-
gálni. Ezért döntöttem úgy, 
hogy a szülőfalumtól igen-
csak távoli Budapesten ta-
nuljak. Így kerültem Ma-
gyarországra, majd Érdre.

– Nehéz volt megszokni 
az új környezetet?

– Az erdélyi kis falu után 
bizony rettenetesen idegen s 
szinte kiismerhetetlenül 
nagy volt számomra nem-
csak a főváros, de Érd is. Ne-
hezen viseltem, hogy hajnali 
ötkor kellett felkelnem, hogy 
fél nyolcra beérjek Kispestre 
a főiskolára. Érdre haragud-
tam azért is, hogy sokat kell 
gyalogolnom az állomásig. 
Később kaptam egy használt 
biciklit, s kissé komfortosab-

bá vált számomra a közleke-
dés, de idő kellett, amíg meg-
szoktam az új helyzetet.

– Említette, hogy egy ide-
ig szakított az egyházzal. Mi-
ért?

– Zavartak a kötöttségek, 
a szigorú szabályok, ami 
nem csoda, hiszen jóval ké-
sőbb, a tanulmányaim során 
megtudtam, hogy az a gyüle-
kezet, ahonnan én jövök, a 
legzártabb erdélyi gyüleke-
zetek egyike volt. Egyrészt a 
Trianon utáni helyzet miatt 
lehetett, másrészt a hitéle-
tünk is rettenetesen zárt ke-
retek között zajlott, hiszen a 
kommunizmus alatt az egy-
házak, ha túl akarták élni a 
rezsimet, befelé fordultak. 
Ezt kamaszként rosszul vi-
seltem, zavartak a szabá-
lyok. Később, miután 21 éve-
sen hitre jutottam, mégis 
visszamentem, sőt úgy ter-
veztem, a tanulmányaim 
után ott kezdem a szolgála-
tom, de nem így történt, itt 
maradtam Érden, s a Park-
városi Baptista Gyülekezet-
ben lettem lelkipásztor.

– Úgy fogalmazott: hitre 
jutott. Mi okozta a pálfordu-
lást?

– Már az esküvőnket is ki-
tűzték, amikor a menyasszo-
nyom egy hirtelen felindulá-
sából visszaadta a gyűrűt. 
Bár korábban is sokat for-
gattam a Bibliát, nem hittel 
tettem. Inkább a története-
ket leíró részek voltak érde-
kesek számomra, úgy olvas-
tam, mint egy szórakoztató 
regényt. Nem igaz hitből, in-
kább csak szokásból jártam 
istentiszteletekre, majd ka-
maszként a gyülekezetemet 
is elhagytam. A menyasszo-
nyom viszont azt szerette 
volna, ha minél előbb konfir-
málok, mert tartott tőle, 
hogy azért halogatom, hogy 
elmenekülhessek az esküvő 

elől. Nem tudtam őt meg-
győzni az ellenkezőjéről, de 
aznap más konfliktus is volt 
közöttünk, s haragjában fel-
bontotta az eljegyzésünket. 
Ez akkor nagyon megrázott, 
s fájdalmamban – elsősor-
ban azért, hogy eltereljem a 
sötét gondolataimat – a Bib-
liát kezdtem el olvasni ott, 
ahol épp kinyílt. Abban a 
részben pedig az volt a köz-
ponti kérdés: hol van arra 
bizonyíték, hogy Isten elha-
gyott volna? Ez szíven ütött. 
Bár én korábban elhagytam 
az egyházat, a történtek mi-
att azt éreztem, most a világ 
hagyott el engem. Ám a felis-
merés, hogy Isten nem ha-
gyott, s nem hagy el soha, 
olyan mélyen megérintett, 
hogy már nem „érdekes ol-
vasmány”, hanem útmutató 
lett számomra a Szentírás.

– Mint mondta, szeretett 
volna visszatérni a szülőfalu-
jába. Mi változtatta meg a 
döntését?

– A terv valóban ez volt, 
hogy Erdélyben leszek lel-
kész, de mivel ritkán járhat-
tam haza, jelentősen gyen-
gültek az ottani kapcsolata-
im, viszont erősödtek az itte-
niek. Több meghívást kap-
tam magyarországi szolgá-
latra: Dombóvárra, Biharug-
rára és Monorra is vártak 
volna, de végül Érden ma-
radtam, mert az itteni lel-
kész nyugdíjba ment és a fő-
iskola igazgatója is ide aján-
lott be gyakorlatra, majd fél 
év múltán hivatalosan is át-
vettem a gyülekezet vezeté-
sét. Akkor még nem a park-
városi imaházban kezdtem, 
hanem a Tulipán utcában, 
ahol 25 éven át egy családi 
házban működött a gyüleke-
zet. Később megvásárolták a 
Bajcsy-Zsilinszky úti telket, 
s itt épült fel mai gyülekezeti 
ház. Így tulajdonképpen épí-
tésvezetéssel kezdtem a lel-
készi szolgálatomat.

– Feleségét is ebben a 
gyülekezetben ismerte meg?

– Igen, édesanyjával és 
testvérével járt ide, s kétévi 
ismeretség után összeháza-
sodtunk. Igaz, ő még úgy 

tudta, Erdélybe kell majd kö-
vetnie, s arra is igent mon-
dott, de végül maradtunk 
Érden, bár nekem kellett egy 
kis idő, hogy teljes békessé-
gem legyen ebben a döntés-
ben. Amikor a 90-es évek 
elején csak tanulni jöttem, 
személyes meggyőződésem 
volt, hogy aki elhagyja Er-
délyt, árulást követ el. Akko-
riban sokan elhagyták, s a 
többség nyilván a jobb élet 
reményében indult el, nekem 
viszont nem ez volt fontos, 
lelkészként akartam vissza-
menni, hogy az ottani embe-
reknek szolgáljak.

– Abban a városban kezd-
te a pályafutását, ahol lakni 
sem szeretett. Hogyan sike-
rült mégis beilleszkednie?

– Kezdetben rengeteg ne-
hézséggel kellett megküzde-
nünk. Öt évig a feleségem 
szüleinél laktunk, majd 
csaknem 13 évig a mai ima-
ház lelkészi lakásában. 
Utóbbi, főleg a család bővü-
lését követően – három gyer-
mekünk, két lányunk és egy 
fiunk született – egyre szű-
kebb lett, öten laktunk 40 
négyzetméteren. Kétszer 
imádkoztam tágasabb ott-
honért, s mindkét alkalom-
mal, nagyon határozottan 
azt a választ kaptam, hogy 
Isten fel fogja építeni a há-
zunkat. Tizenhárom éves 
volt a nagyobbik fiam, a má-
sik két gyerek 10 és 7 éves 
volt, amikor egy érdi sétán 

azt kérdezgették, mikor lesz 
nekünk is egy lakható, szép, 
nagy házunk? Nem tudom 
mikor, hol és mekkora, de 
biztosan meglesz, mert Isten 
megígérte – válaszoltam. 
Persze, miután ezt néhány-
szor így előadtam, a kamasz 
fiunk ingerülten kifakadt: 
azért kell ilyen „egérlyuk-
ban” laknunk, mert lelki-
pásztor vagyok! Szíven 
ütött, de ettől kezdve nagyon 
igyekeztünk takarékoskod-
ni, így pár éven belül sike-
rült megvásárolnunk egy 
telket. Decemberben kifizet-
tük, s már januárban a 
nagycsaládosok egyesüle-
tén keresztül, nulla forinttal 
megnyertünk egy pályáza-
tot, amit az építőipari cégek 
építőanyag-támogatásra ír-
tak ki. Isten pedig, az ígére-
te szerint hozzátette a „saját 
részét”, így nem egész más-
fél év után beköltözhettünk 
az új otthonunkba. Az épít-
kezés során folyamatosan 
olyan csodákat éltünk meg, 
amit el sem tudtunk volna 
képzelni előtte. Miután bir-
tokba vettük a házat, a kis-
lányom azt mondta: Most 
meggyőződött róla, hogy Is-
ten hatalmas tettekre ké-
pes! Nemcsak a kisebb prob-
lémáinkban segít, hanem a 
számunkra megoldhatat-
lannak tűnő gondjainkra is 
megvan a terve.

– Gyülekezetüknek hosz-
szú ideje gyümölcsöző kap-
csolatuk van más keresztény 
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szervezetekkel. Miben tud-
nak együttműködni?

– Talán kevesen tudják, 
hogy az Amerikai Baptisták 
a Világ Evangelizációjáért 
szervezet, illetve az egysze-
rűség kedvéért Antiókhia 
Alapítványnak nemcsak a 
magyarországi, hanem a kö-
zép-európai központja is itt 
van Érden. Így viszonylag 
sok misszionárius tevékeny-
kedik városunkban, Diósdon 
és Budapesten. Velük közö-
sen indítottuk el sok évvel 
ezelőtt azt az angol nyelv-
tanfolyamot, amelyen első-
sorban az idegen nyelvű 
kommunikációjukat mélyít-
hetik el az érdeklődők. Mivel 
az Onézimusz Alapítvány-
nak is városunkban van a 
központja, velük is szoros 
kapcsolatban állunk, kiegé-
szítjük egymás munkáját. 
Az együttműködésünk az 
erőforrásaink megosztásá-
ban rejlik. Mi vállaljuk az 
angoltanfolyamok szervezé-
sét, az Antiókhia és az Oné-
zimusz küldi az angol anya-
nyelvű tanárokat. Összefo-
gással mindannyian többet 
tehetünk a jó célokért, mint 
külön-külön. Mivel ezek az 
alapítványok nemzetközileg 
is rengeteg egyházzal, gyü-
lekezettel állnak kapcsolat-
ban, több országból és sokfé-
le egyházi háttérből érkez-
nek a misszionáriusok, s ez a 
sokszínűség egyrészt tágítja 
a mi látókörünket, minket is 
gazdagít.

– A házasság hetében be-
szélgetünk. Úgy tudom, ko-
rábban egész hetes prog-
ramsorozatot szenteltek a 
házasság népszerűsítésének. 
Miért hagyták abba?

– Valóban, pár évvel ez-
előtt e téren előnyt élveztünk 
itt Érden, mert a baptista 
gyülekezet egyik vezetője 
hozta Magyarországra a há-
zasság hetének ötletét. Ő 
ugyanis egyik külföldi útján 
személyesen is találkozott 
azzal az angol férfival, aki 
elindította ezt a mozgalmat 
Európában. Így városunk-
ban is viszonylag hamar be-
kapcsolódtunk a házasság 
hetének szervezésébe. Nem-
csak támogattuk az ötletet, 
hanem sokan össze is fog-
tunk a cél érdekében, így 
hét-nyolc éven keresztül 
igen tartalmas programokat 
sikerült megvalósítanunk 
február 12-e és 19-e között. 
Úgy tűnik, mostanra egy ki-
csit belefáradtunk, mert 
nemcsak a lelkesedésük, ha-
nem az egyházak közötti 

együttműködés is alábbha-
gyott. Márpedig összefogás 
nélkül egyetlen gyülekezet 
sem képes arra, hogy városi 
szintű, tartalmas házasság 
hetét szervezzen. Korábban 
ugyanis négy-öt gyülekezet 
tagjainak sok-sok munkája 
és jelentős anyagi hozzájá-
rulása állt a népszerű prog-
ramok mögött. Tavaly már 
csak a mi gyülekezetünk há-
zaspárjai számára tartot-
tunk Balatonföldváron két-
napos képzést. Talán az idei 
az első év, hogy a saját kö-
zösségünkben sem tartot-
tunk programot a témában, 
de jövőre nem hagyjuk ki.

– Miért tartja fontosnak, 
hogy újra felelevenítsék a 
mozgalmat?

– Az elhangzott előadá-
sokból rengeteg hasznos, 
gyakorlati tanácsot is kap-

tunk. A házasság hete prog-
ramjai egyfajta megerősö-
dést és felfrissülést jelentet-
tek a házastársak számára. 
Erre ma is megvan az igény, 
sőt biztos vagyok benne, 
hogy nemcsak kifejezetten 
az egyházhoz tartozókat ér-
dekli a téma, hiszen éveken 
át több száz fős rendezvé-
nyeink is voltak. Akik jó há-
zasságban élnek, nemcsak a 
saját családjuknak, hanem a 
környezetüknek is jó példát 
mutatnak. Ez fontos manap-
ság, mert a fiatalok nagy ré-
sze ódzkodik a házasság in-
tézményétől, sokan az elkö-
teleződéstől félnek. Ám, ha 
azt látják, hogy ez nagyon jól 
is tud működni, talán nem 
félnek az esküvőtől. Aki a 
mozgalmat elindította, fon-
tosnak tartotta felhívni a fi-

gyelmet arra, hogy mindkét 
félnek tennie kell a jó házas-
ságért. Észrevette, hogy az 
emberek néha több időt for-
dítanak a házukra, vagyon-
tárgyaikra és a hobbijukra, 
mint a házastársukra. Ezen 
változtatni kell, ha harmoni-
kus, boldog házasságban 
szeretnénk élni.

– Önöknek sikerült meg-
tartani az egyensúlyt?

– Elismerem, nem volt 
könnyű. Amikor a felesé-
gemmel ideköltöztünk az 
imaház melletti kis lakásba, 
lehet, furcsán hangzik, de 
szinte 24 órás szolgálatot 
teljesítettem. Néha még az is 
előfordult, hogy éjfél körül is 
becsöngetett valaki, mert 
felöntött a garatra és úgy 
gondolta, elpanaszolja, mi-
lyen sok problémája van, s 
ha már lelkész vagyok, se-

gítsek rajta! Mivel itt is lak-
tunk, tulajdonképpen folya-
matosan „kéznél” voltunk, 
bármivel, bármikor megke-
restek az emberek. A felesé-
gem gyakran megjegyezte, 
hogy mindenkire van időm, 
csak vele nem foglalkozom. 
Ám valahányszor kettesben 
szerettünk volna eltölteni 
egy kis időt, mindig jött vala-
ki vagy történt valami. Végül 
rájöttünk, csak akkor tu-
dunk minőségi időt fordítani 
egymásra, ha eltűnünk itt-
honról. Bár az építkezés ide-
jére felfüggesztettük ezt a jól 
bevált gyakorlatot, később 
újra visszatértünk hozzá. A 
keddi napokat házon kívül, 
csak kettesben töltjük el. Hét 
közben kevés időnk van egy-
másra, néha épp csak össze-
futunk, hiszen a feleségem 

napközben mint óvónő dol-
gozik, nekem meg legtöbb-
ször az estéim foglaltak. Ha 
szándékosan nem tervez-
nénk be, s nem ragaszkod-
nánk hozzá, hogy egy nap 
csak a miénk legyen, elmen-
nénk egymás mellett. Hiva-
tástól és időbeosztástól füg-
gően minden házaspár meg-
találhatja az egymásra for-
dítható időt. Ez nagyon fon-
tos ahhoz, hogy jól működjön 
a házasságuk. Gondoljunk 
bele, ha valaki elhanyagolja 
a házát, a kisebb bajokból 
egyre súlyosabb következ-
mények lehetnek. Ha a há-
zastársunkat hanyagoljuk 
el, jelentősen károsítja a 
kapcsolatunkat. Ezért fon-
tos odafigyelni és akár áldo-
zatot is hozni a jól működő 
házasság érdekében. Sokan 
beleesnek abba a hibába, 
hogy „elkényelmesednek”, 
azt gondolván, a házassá-

guk magától is működik, 
nem szükséges „dolgozni 
érte”. Pedig meg kell tanul-
nunk időt és energiát fordí-
tani rá.

– Egyébként miben segít-
het a lelkipásztor?

– Akik nem ismernek, 
többnyire anyagi támogatá-
sért csöngetnek be. Hosszú 
időn keresztül gyűjtöttünk 
és osztottunk ruhát a rászo-
rulóknak. Előfordul, hogy 
élelemért jöttek, mások vi-
szont, akikkel már bizalmas 
a kapcsolatunk, lelki problé-
mákkal fordulnak hozzám. 
Olyan kérdésekben segíthe-
tek,  amelyekre  bibliai  vá-
lasz van. Természetesen én 
sem adhatok mindenben ta-
nácsot, viszont szeretem 

ezeket a beszélgetéseket, 
mert ilyenkor a probléma 
mélyére áshatunk, s néha 
magától is felbukkan a meg-
oldás. E téren is rengeteg 
csodát éltünk meg a gyüle-
kezetben. Ma már sokat se-
gít a tapasztalat, hiszen ifjú 
lelkészként nehezebb volt 
olyasmiben tanácsot adni, 
amit jómagam még nem él-
tem meg.

– Nem nehéz folyton má-
sok terheit is hordozni?

– Ma már ebben is tapasz-
taltabb vagyok. Régebben 
megtörtént, hogy egyetlen 
napon négy-öt olyan problé-
mával fordultak hozzám, 
amiből egy is a földhöz vá-
gott! Csak kapkodtam a fe-
jem és nem tudtam, mit csi-
náljak, hogyan vonatkoztas-
sam el magamtól, a csalá-
domtól, a gyermekeimtől. 
Idővel rá kellett jönnöm, 
hogy meg kell tanulnom el-
engedni, letenni és átadni 
Istennek azokat a terheket, 
amelyek cipeléséhez én már 
kevés vagyok. Nem halhatok 
bele én is minden egyes 
problémába! Nehéz dolgom 
volt, mert óriási az empátia-
készségem, így minden baj, 
bánat és fájdalom rám is 
nagy hatással van. Meg kel-
lett tanulnom elhatárolódni, 
hogy amikor hazamegyek a 
családomhoz, ne gondterhelt 
lelkipásztor, hanem férj és 
családapa legyek. Sokáig ez 
volt a legnehezebb, hiszen 
amíg itt laktunk, hogyan is 
tudtam volna „hazamenni”? 
Időbe telt, mire megtanul-
tam kettéválasztani az ott-
hont és a hivatásomat. Az 
elmúlt húsz év nyilván en-
gem is csiszolt és tanított, 
hisz ezt a részét nem tanít-
ják a teológiai főiskolán.

– Sikerült-e közben meg-
szeretnie a kezdetben oly 
idegennek tűnő Érdet?

– Bár amikor idekerül-
tem, nem hittem volna, de 
igazi otthonom lett ez a vá-
ros. Már ugyanannyi éve la-
kom itt, mint amennyit a 
szülőfalumban töltöttem. 
Mégis, ez a második 24 év 
jóval tartalmasabb és oly 
sok minden ideköt már eh-
hez a városhoz! Talán fur-
csán hangzik, de nekem Érd 
ma már „kicsi” is lett, mert 
ahhoz képest, mennyire át-
láthatatlannak tűnt, amikor 
idekerültem, mára szinte 
minden zegét-zugát isme-
rem, a sajátomnak is érzem. 
Ma már bátran állítom: egy-
gyé váltam Érddel.

Együtt a család. Fórizs Gyula Zsolt, felesége, Magdolna, lányaik, Boglárka és Panna, valamint fiuk, Dániel
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Kábítószer-kereskedőket, betörőket fogtak

Csö kkent a bűncselekmények száma
Kezdődik az új érdi rendőrkapitányság épületének kivi-
telezése. A munkaterületet február 15-én adták át – kö-
zölte Szellák Norbert megbízott kapitányságvezető csü-
törtöki sajtótájékoztatóján. A rendőr őrnagy az építke-
zés végett türelmet és megértést kért a lakosságtól és 
kollégáitól. A tájékoztatón a kapitány értékelte az elmúlt 
két hónap eseményeit is.

Szellák Norbert azzal 
kezdte, hogy megerősítette a 
korábbi sajtóhíreket, misze-
rint tavasszal elkezdik épí-
teni a rendőrség új épületét. 
A munkaterület átadása feb-
ruár 15-én már meg is tör-
tént, így lesznek komoly par-
kolásrendbeli változások a 
környéken. Elsőként várha-
tóan a Felső utca felőli par-
kolót fogják lezárni, ezért 
arra kérte a kapitány az 
ügyfeleket, hogy ne megszo-
kásból érkezzenek a rendőr-
ségre, hanem figyeljék a táb-
lákat és a sajtóban a várható 
lezárásokról, parkolási le-
hetőségekről megjelenő hí-
reket.

A megbízott kapitány el-
mondta még, hogy a tavalyi 
év óta számos területen tör-
tént előrelépés, például 2016 
azonos időszakához képest 

idén jelentősen csökkentek a 
bűnügyek és nagymérték-
ben javultak az eredményes-
ségi mutatók. Szellák Nor-
bert hozzátette, hogy ez azt 
jelenti, hogy a kiemelt bűn-
cselekményekből jellemzően 
30–40 százalékkal kevesebb 
keletkezett, mint tavaly ja-
nuár-februárban. A megbí-
zott kapitány azt is hozzátet-
te, hogy a karácsonyi idő-
szakot is lényegesen jobb 
eredményekkel zárták, amit 
a társszervezetekkel való 
együttműködésnek is kö-
szönhetnek.

Az elmúlt időszak értéke-
lésével kapcsolatban a meg-
bízott kapitány elmondta, 
hogy egy jól összehangolt 
rajtaütésnek köszönhetően 
januárban tíz kábítószer-
kereskedőt sikerült elfogni-
uk az érdi rendőröknek és 

hat betörő is a rács mögé 
került.

A sajtótájékoztatón részt 
vett Kürti István, a közleke-
désrendészeti osztály veze-
tője is, aki elmondta, hogy 
januárban jóval több esetben 
kellett ittas vezetés miatt el-
járást indítaniuk, mint egy 
évvel ezelőtt. A harmincszá-
zalékos emelkedésről azt 
mondta a rendőr alezredes, 
hogy sokkal többet vannak 
kint, mint korábban, és azo-
kon a fő közlekedési utakon 
és vendéglátóipari egységek 
közelében ellenőriznek, ahol 
gyakoriak a balesetek. Kürti 
István elmondta, hogy a bal-
eseteket területükön 10–14 
százalékban okozza az alko-
holfogyasztás, de meghatá-
rozó a sebességtúllépésből, 
az elsőbbségi jog meg nem 
adásából származó és a ka-
nyarodási szabályok be nem 
tartásából eredő szerencsét-
lenségek száma is. Az osz-
tályvezető elmondta, annak 
érdekében, hogy csökkent-
sék a balesetek számát, fo-
kozottan jelen lesznek az 
érdi és környékbeli utakon.

A közlekedésrendészeti 
osztály vezetője arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a 
gyalogosok védelme érdeké-
ben fokozottan ellenőrzik a 
zebrákat és a rendőrök fel-
hívják a járművezetők fi-
gyelmét arra, hogy mindig 
fokozott figyelemmel és a 

sebesség csökkentésével 
közelítsék meg a kijelölt 
g yalogos-átkelőhelyeket. 
Emellett a gyalogosok fi-
gyelmét is felhívják arra, 
hogy körültekintően lépje-
nek a kijelölt gyalogos-átke-
lőhelyre.

QQ Ba-Nyilas

Merre tart az energiapolitika?
Aradszki András (Fidesz–KDNP) energiaügyi államtit-
kár, térségünk országgyűlési képviselője, Holoda Attila 
energetikai szakértő és Perger András, a Greenpeace 
környezetvédelmi szervezet szakértője volt a vendége 
az RTL KLUB „Magyarul Balóval” című műsorának.

A műsorvezető és a vendé-
gek arról beszéltek, hogy 
mit tesz Magyarország 
azért, hogy egyre nagyobb 
arányban legyen környezet-
kímélő energiánk, hiszen a 
magyar energiafogyasztás 
több mint fele földgáz és kő-
olaj, majdnem ötöde atom-
energia, és mindössze nyolc 
százaléka megújuló ener-
gia, például nap- és szél-
energia. Ugyanakkor a ma-
gyar kormány vállalta, hogy 
a megújuló energiatermelés 
részarányát 2020-ra majd-
nem 15 %-ra növeli.

Aradszki András kérdés-
re válaszolva elmondta, 
hogy az Európai Bizottság 
közzétett egy energiacso-
magot, ami az energiaunió 
kiteljesítését célozza meg, s 
melynek célja, hogy a tiszta 
energiákra való átállás kö-
vetkeztében megváltozott 
globális energiapiacon is 
biztosítsa az Európai Unió 
versenyképességét. Az ál-
lamtitkár elmondta, hogy 

ennek a csomagnak ezért 
vannak olyan elemei, ame-
lyek egyrészről támadják 
az államoknak azt a jogát, 
hogy meghatározzák az 
energiamixüket, másrészt a 
rendszerirányításban is a 
magyar, illetve állami ha-
tásköröket akarja „meg-
nyirbálni”, és van még egy 
fontos eleme, ami a re-
zsicsökkentés szempontjá-
ból elég releváns, ugyanis 
az elektromos áram tekinte-
tében el akarja töröltetni az 
úgynevezett szabályozott 
árat.

– Ebben nem vagyunk 
egyedül, mert a szabályo-
zott árat leszámítva a többi 
tagállam is erősen vizsgálja 
ennek a csomagnak a követ-
kezményeit. Úgy gondolom, 
hogy lesz ebben egy kon-
szenzus, politikai és szak-
mai vita előtt állunk, most 
egyelőre az álláspontok és 
egyáltalán az anyagnak a 
felmérése és tisztázása van 
még az asztalon a többi ál-

lam vonatkozásában is, 
nemcsak Magyarországon 
– hangsúlyozta Aradszki 
András.

Egy statisztika szerint a 
magyar lakások nagyon 
energiapazarlók, így a kö-
vetkező téma az volt: miért 
nem az energiapazarlás 
csökkentését vagy energeti-
kai korszerűsítést támogat-
ja a kormány? Aradszki 
András elmondta, hogy van 
erre vonatkozó kezdemé-
nyezés, de azt hozzá kell 
tenni, hogy az energiafel-
használás csökkentésében 
Magyarországon a legna-
gyobb feladat az ipart, a 
gazdaságot terheli.

– Ebben a gazdaság elég 
jól teljesített, mert az elmúlt 
éveknek a gazdasági fejlő-
dése, GDP-növekedése úgy 
ment végbe, hogy egyébként 
csökkent az energiafelhasz-
nálás. Természetesen EU-s 
pénzek vannak a közcélú 
épületek energiahatékony-
ságának, energiafelhaszná-
lásának a csökkentésére – 
mutatott rá az államtitkár. 
Hozzátette, hogy egy pályá-
zatnak köszönhetően a ma-
gánlakások is részesednek 
ebben.

– Persze nem olyan 
arányban, mint ahogy a la-
kásállomány igényelné. De 
hozzá kell tenni, hogy az új 
lakások építésénél az ener-
giahatékonysági követel-
mények hiányában már 
használatba vételi enge-
délyt sem lehet kapni. Te-
hát van egyfajta elmozdu-
lás ebben a kérdésben,  
összhangban a 2011-ben el-
fogadott energiastratégi-
ánkkal, amiben szintén 
szerepel az energiahaté-
konyság növekedése – 
emelte ki Aradszki András.

A megújuló energiával 
kapcsolatban Aradszki And-
rás kiemelte a párizsi klíma-
csúcs-találkozót, ahol sze-
rinte egy nagyon ambiciózus 
megegyezés jött létre az or-
szágok között.

– Százharmincnál is több 
ország fogadta el, hogy csök-
kentik a szén-dioxid-kibo-
csátást és ezáltal megvédik 
a klímát. Magyarország el-
kötelezett részese ennek a 
folyamatnak az Európai 
Unió tagjaként – zárta sza-
vait az államtitkár.

QQ BNy

Aradszki András: az energiafelhasználás csökkentésében Magyar-
országon a legnagyobb feladat az ipart, a gazdaságot terheli

Kezdődik az új érdi rendőrkapitányság kivitelezése. Szellák Norbert 
türelmet és megértést kért a lakosságtól és kollégáitól
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Moz it és színházat akar a baloldal
Sajtótájékoztatót tartott a baloldali frakció a Polgárok 
Házában a 2017. évi költségvetési rendelettervezet elfo-
gadását követően. A baloldal nem támogatta a büdzsét, 
mindhárman nemmel szavaztak.

Dr. Havasi Márta (DK) 
elmondta, hogy a baloldali 
ellenzéki pártok értékvá-
lasztása eltér a városvezetés 
által képviselt értékektől. A 

képviselő asszony szerint a 
mozgásterük kicsi, s hiába 
javasolják a kétfordulós tár-
gyalást, süket fülekre talál-
nak. Havasi Márta szerint, 

ha Érd a polgári létforma 
feltételeit kívánja biztosíta-
ni, akkor az együtt jár a kul-
turált közlekedés feltételei-
nek biztosításával és a kul-
turális igények kialakításá-
val.

– Legyen a városnak XXI. 
századi könyvtára, legyen 
kő- és szabadtéri színháza, 
a gyerekek járhassanak mo-
ziba, legyen az érdi művé-
szeknek méltó kiállítóterme 
és legyen hangversenyterem 
– sorolta.

Csornainé Romhányi 
Judit (Együtt) szerint, ha 
nem lenne a Modern Városok 
program, akkor nem volná-
nak fejlesztések Érden. Hoz-
zátette: mindig igent mond-
tak a fejlesztésekre, és 
mindarra, ami az érdiek 
életkörülményeit javítja, de 
szerinte ez a költségvetés 
nem az érdiekről szól.

Szűcs Gábor (MSZP) hiá-
nyolta, hogy a Modern Váro-
sok programban megvalósu-
ló fejlesztések mellett nin-
csenek sajáterős beruházá-
sok. Azt is mondta, hogy az 
Érdi Napokon és a Szőlővi-

rág Ünnepen kívül még több 
közösségi kulturális progra-
mot kellene a költségvetés-
ben betervezni. Itt példaként 
említette az ünnepi könyvhe-
tet és a majálist.

QQ BNYH

Az ellenzéki képviselők álláspontjával szemben igenis jó út, 
hogy a városvezetés igyekszik minden pályázati, EU-s és ha-
zai forrást a városba hozni. A Modern Városok programja 
erre komoly esélyt nyújt Érd számára – reagált újságírói kér-
désre Simó Károly, hozzátéve: ugyanez a program igyekszik 
bővíteni a helyi gazdaságot, hogy az idetelepülő cégek 
nagyságrendekkel több helyi adót fizessenek be a közös 
kasszába, ezáltal meglegyen a fedezete annak, hogy a to-
vábbi fejlesztéseket végre lehessen hajtani, amit a város la-
kói elvárnak az önkormányzattól. Amíg ez a gazdasági bő-
vülés nem történik meg, addig lázálom arról beszélni az el-
lenzéknek, hogy miért nem fejleszt saját forrásból többet az 
önkormányzat. Erről nem beszélni kell, hanem aktívan cse-
lekedni, tenni érte – hangsúlyozta az alpolgármester.

Dr. Havasi Márta más értékeket képvisel, mint a városvezetés

Prioritás az útépítés és a vízelvezetés

Fej lesztésközpontú költségvetés
A 2017-es nagyon észszerű, a lehetőségekhez képest a 
város lakói igényeinek kielégítésére törekvő költségve-
tés, amely egyensúlyt próbál tartani a fejlesztések és a 
napi működés között – hangsúlyozta Simó Károly alpol-
gármester a múlt szerdai közgyűlést követő sajtótájé-
koztatóján.

Az elmúlt nyolcvan évben 
mindig sokkal nagyobbak 
voltak a fejlesztési igények a 
városban, mint a rendelke-
zésre álló pénzügyi forrá-
sok. Ahhoz, hogy a városban 
élők minden igényét kielégít-
sük, nem 18, hanem 60–80 
milliárd forintra lenne szük-
ségünk – jegyezte meg az 
alpolgármester, hozzátéve: a 
lakók elvárják egy hetvenez-
res lélekszámú megyei jogú 
várostól bizonyos szolgálta-
tások meglétét, amelyeket ez 
a költségvetés igyekszik a 
lehető legnagyobb mérték-
ben kielégíteni.

– Ez egy hangsúlyosan fej-
lesztésorientált költségve-
tés, amelyben természete-
sen a működtetésre is meg-
vannak a források. A költ-
ségvetési keret negyven 
százalékát szánjuk fejleszté-
sekre, és az év közben befo-
lyó fejlesztési pénzekkel ez 
az arány elérheti a hetven 
százalékot is. Így közelebb 
kerülünk ahhoz a célhoz, 
hogy Érd virágzó kertváros 
lehessen – jegyezte meg 
Simó Károly.

Mint mondta, jelenleg kö-
zel hétmilliárd forint áll a 

város rendelkezésére a Mo-
dern Városok programban 
foglaltak ez évi ütemének 
megvalósítására, és ez az 
összeg növekedni fog, így év 
végére a költségvetés főösz-
szege elérheti a harmincmil-
liárd forintot is.

– A fejlesztések közül ki-
emelnék néhány prioritást, 
azaz olyan programot, 
amelyeket az önkormány-
zat kiemelten kezel. Az első 
kettő mindenképp az útfej-
lesztés – főutak, forgalmas 
gyűjtőutak tekintetében – 
és a vízelvezetés. Ezt köve-
ti az intézményfejlesztés, 
vagyis az óvodák, iskolák 
újjáépítése. A harmadik te-
rület az egészségügyi in-
tézmények, a negyedik a 
hulladékkezelési rendszer 
fejlesztése – sorolta az al-
polgármester, aki elmond-
ta azt is: már az idén jóval 
tízmilliárd forint feletti ösz-
szegben valósulnak majd 
meg különböző programok 
a városban, és nem csupán 
a fent részletezett, kiemelt 
projekteken belül. Ilyen a 
közvilágítás fejlesztése, az 
illegális hulladék felszá-
molása – erre 8–10 millió 

forint jut majd évente –, 
ösztöndíjprogramok folyta-
tása, a térfigyelő kamera-
rendszer fejlesztése (az 
ehhez szükséges 200 millió 
forint már rendelkezésre 
áll), a rendőrség, polgárőr-
ség, illetve a nyugdíjasklu-
bok támogatása.

Több mint ezerhatszáz-
millió forintot a helyi adók-
ból a szociális, oktatási-ne-
velési, egészségügyi, kultu-
rális és városüzemeltetési 
feladatokat ellátó intézmé-
nyeknek juttat az önkor-
mányzat – az állami norma-
tív jellegű bevételek fölött – 
fenntartói kiegészítésként.

– A könyvtár több mint 
hatmillió forintot kap állo-
mányának megújítására, és 
a parkvárosi fiókkönyvtárat 
átköltöztetjük az idén meg-
nyíló közösségi házba. Ezt is 
az idei évi költségvetésben 
biztosított forrásokból tud-
juk megoldani – tette hozzá 
Simó Károly, aki elmondta 
azt is: az önkormányzat 3,5 
milliárd forint helyi adóval 
gazdálkodhat, ebből 1,2 mil-
liárd forint az építményadó 
– vagyis az összes költség 
kevesebb mint tíz százalékát 
fizetjük be építményadó for-
májában. Ehhez szerez még 
az önkormányzat további 
pénzeket – főleg pályázati 
úton –, hogy minden megfo-
galmazott célra legyen ele-
gedő forrás.

– Ami az iparűzésiadó-
bevételt illeti: ez jelenleg 
1,8 milliárd forint, de a cél 
az lenne, hogy 5–6 milliárd 
forint legyen. Jó úton já-
runk, hiszen a Modern Vá-
rosok program beruházá-
sai adóbevételt is generál-
nak – ezt tapasztalhattuk 
az elmúlt években, hiszen 
korábban mindössze 800 
millió forint iparűzésiadó-
bevétele volt a városnak. 
Másrészt az a törekvés, 
hogy ipari parkot hozzunk 
létre, nagy cégeket vonzhat 
ide – tette hozzá az alpol-
gármester, jelezve: a költ-
ségvetés mellett még két 
fontos témában döntött a 
közgyűlés. Ezek egyike a 
szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet 
módosítása volt: a jogsza-
bályba beillesztettek egy új 
támogatási formát, egy kü-
lönleges oltási programmal 
kapcsolatosan.

Az Érd Aréna melletti terü-
let fejlesztéséről is döntött a 
testület: az ingatlant átadják 
az Érdi Sport Kft.-nek, amely 
ezeket a fejlesztéseket – a vá-
rosfejlesztési kft. bevonásá-
val, önkormányzati forrás 
nélkül – megvalósítja majd.

– Így Érden egy olyan 
sportkomplexum tud létre-
jönni, ami nemcsak a város-
ban, hanem Magyarorszá-
gon is páratlan: tíz-tizenkét 
sportág képviselői számára 
lenne alkalmas, és módot 
nyújtana a versenyek, edző-
táborok lebonyolítására, 
emellett szálláshelyet is biz-
tosítana a sportolók, illetve 
az Érdre érkező turisták ré-
szére – mondta az alpolgár-
mester, hangsúlyozva: a 
szálláshelyek megépítését 
piaci szereplők bevonásával 
oldaná meg az önkormány-
zat, de csak azt követően, 
hogy a sportlétesítmény már 
elkészült. Q ÁdÁm

Simó Károly: év végére a költségvetés főösszege elérheti a harminc-
milliárd forintot is
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A múlt péntektől Hangyássy Jánosné Zsuzsa autodidak-
ta festő kiállítása látható a Parkvárosi Közösségi Ház-
ban. Ez az idén a második olyan kulturális rendezvény, 
amely a Képzőművészek Érdi Közössége és a Szociális 
Gondozó Központ együttműködésével jött létre.

Hangyássy Zsuzsa mun-
kái a természetelvű és a fi-
gurális festészet keretei kö-
zött, az érzések és a szépség 
szeretetének erejével hat-
nak ránk. Gyakori témái az 
emlékek, de szívesen meg-

örökíti a természetet és a 
szűkebb meg tágabb környe-
zetét. Ecsetvonásai híven 
őrzik még a zalai tájak csen-
des nyugalmát, és azt a falu-
si környezetet, ahol gyer-
mekként nevelkedett.

Tehetsége már igen korán 
megmutatkozott. Így Pápán 
A. Tóth Sándor festőművész-
nél fejlesztette és mélyítette 
el rajztudását. Aztán mégis 
más irányt vett az élete: Zsu-
zsa vegyész lett, s a hivatás 
meg a család mellett sokáig 
háttérbe szorult a művészet. 
Csak az utóbbi években, már 
nyugdíjasként nyúlt ismét 
ecsethez, amit azóta sem tu-
dott letenni. Csodálatra mél-
tó termékenységére utal, 
hogy bár ezen a kiállításon 
közel 40 munkája látható, 
pár esztendő alatt sokkal 
több alkotás készült.

Kizárólag olajjal dolgozik, 
s a figurális megjelenítéshez 
ragaszkodva éri el, hogy 
képi megfogalmazásai hűen 
tükrözzék mindazt, amit a 
világról gondol és érez. Ifjú-
kori tanulmányait sem feled-
te, de rengeteg szakirodal-
mat olvasva, autodidakta-
ként fejleszti magát tovább.

Angyal Mária művészet-
történész nemrégen így írt 
róla: „Érzékeny szeme min-
dig észreveszi az újat, az ér-
dekeset, egy hely szépségét, 

„Vagyok, mint minden ember: fenség”

Vág yakozás a harmóniára és a nyugalomra

A portrék sem állnak tőle távol. Családja apraja-nagyját egyetlen 
műben festette meg

Kéz fogás Szaddám Huszein  
luxusbunkerében
Dr. Horváth Pál – aki a 90-es években a közel-keleti bé-
kemisszióban teljesített szolgálatot – a múlt pénteken 
élménybeszámoló keretében mutatta be legújabb köny-
vét a Szepes Gyula Művelődési Központban.

A városunkban élő nyu-
galmazott dandártábornok 
1990 júniusában részt vett 
az első iraki békemisszió-
ban. Mint megtudtuk, Basrá 
városában az ENSZ-központ 
még egy szállóban volt, ké-
sőbb azonban, amikor már 

dúlt a háború, Al Zubairban, 
Szaddám Huszein bunkeré-
ben szállásoltak el őket. Hi-
hetetlen, hogy a sivatag alatt 
20–30 méter mélyen, luxus-
körülmények között lakhat-
tak. A dandártábornok sze-
mélyesen találkozott Husze-

innel, aki el-
mondása sze-
rint csaknem 2 
méter magas, 
nagydarab em-
ber volt. – Talán 
kezet is fogtam 
vele – fűzte hoz-
zá –, de nem le-
het tudni, hogy 
épp ő volt-e, 
ugyanis három 
alteregóval is 
rendelkezett – 
idézte fel a misz-
szió emlékeit.

Mezopotámia 
háborúi – az 

arab tavasz következményei 
és Európa jövője című köny-
vében alapos betekintést 
nyerhetünk az arab politika 
és történelem részleteibe. 
Kötetét számtalan, saját ké-
szítésű fotóval illusztrálta.

Mezopotámia a Tigris és 
az Eufrátesz folyók közötti, 
hordalékkal feltöltött síksá-
got ölelte fel, s a mai Irak, 
Törökország és Szíria egy 
része tartozott e területhez. 
A közel-keleti térség olaj-
ban való gazdagsága az 
1900-as évek elején lett 
meghatározó motívum e 
térségben. A könyv első ré-
sze erről a távoli és közeli 
múltról szól. A dandártá-
bornok többek között elme-
sélte, hogyan és milyen ok-
ból lett az amerikai dollár 
fedezete az arany helyett az 
olaj, ami a 70-es években 
hirtelen felvirágoztatta 
Irak gazdasági fejlődését és 
soha nem tapasztalt jólétet 
eredményezett. Később a 
háborút is az olaj körüli vi-
ták okozták.

A könyv második fejezeté-
ben a közel-keleti térség 21. 
századi helyzetét és jövőbeli 
kilátásait elemzi a szerző. 
Az éghajlatváltozás okozta 
modern kori népvándorlás-
ról, az utóbbi évtizedekben 
felemelkedőben lévő iszla-
mista mozgalmakról is ír, 
miközben keresi a radikaliz-
musra, a terrorista szerve-
zetek fenyegetéseire adható 
európai válaszokat.

Európa lelkének megre-
formálása csak a görög mű-
veltségre és római jogra ala-
puló keresztény kultúrával 
lehetséges – szögezte le a 
dandártábornok, majd köny-
vének utolsó bekezdéséből a 
következőket idézte: „Ami 
ma Európában történik, az 

nem a kulturális sokszínű-
ség kivirágzása, hanem 
alapvetően két nagy kultúra 
versengése. Mi, magyarok, 
európaiak dönthetünk úgy, 
hogy feladjuk a magunkét és 
elfogadjuk a másikat. De ha 
nem így döntünk, ha meg 
akarjuk őrizni a görög-ró-
mai kultúránkat, azt csak a 
keresztény alapok megtar-
tásával tehetjük. Ez a mi 
örökségünk, akár tetszik ez 
valakinek Európában vagy a 
világban, akár nem.”

A hatás kedvéért az iraki 
terroristák robbantásait do-
kumentáló, éjjel titokban fel-
vett videosorozatával zárta 
könyvbemutatóját dr. Hor-
váth Pál. 

QQ B. ÁBrahÁm
A könyvbemutató végén a szerző szívesen de-
dikálta kötetét az érdeklődőknek

Kötetét saját készítésű fotóival is illusztrálta az író

VASTAG TAMÁS, KISS RAMÓNA, HUJBER FERENC
2017. március 3. (péntek) 19 óra

Szepes Gyula Művelődési Központ (ÉRD)
Jegyár: 3.200 Ft.

Jegyrendelés, információ: (23) 365-490/105
Jegyek kaphatók a Művelődési Központban (Alsó u. 9.)
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hangulatát, reagál a külön-
leges természeti jelenségek-
re. Képes a természetet kö-
zelről és belülről szemlélni.”

Hangyássy Zsuzsa szá-
mára ma már a festés nem 
csupán tevékenység, hanem 
életforma. Érdi kiállítását 
Majorné Bániczki Julian-
na nyitotta meg. A művész-
tanár a reneszánsz emberi 
életérzésre utalva kiemelte: 
minden ember sokszínű 
egyéniség, sőt Ady Endre 
szavaival élve: „Vagyok, 
mint minden ember: fenség/ 
Észak-fok, titok, idegen-
ség,/ Lidérces, messze 
fény.” Első ránézésre talán 
az „idegent” láthatjuk a ké-
peken, aki kedves megjele-
nésben szeretné magát 
megmutatni – a családi és 
baráti körén túl – a nagykö-
zönség előtt. Ám mindaz, 
amit a képein keresztül el-
árul a személyiségéről, egy-
ből lerombolja az idegenség 
érzetét, hiszen megismer-
hetjük az alkotó nyitottsá-
gát a szépre, vágyakozását 
a harmóniára és a nyuga-
lomra. Nem kell értük mesz-

szire mennie, megtalálja 
mindezt emlékeiben, szű-
kebb természeti és tárgyi 
környezetében.

Hangyássyné, bár nem ki-
fejezetten emberközpontú, 
mégis emberközeli alkotó. 
Portréin kívül időnként a táj-
ba is belefest egy-egy alakot 
viszonyításként, s szívesen 
jeleníti meg az emberhez kö-
zelálló állatokat is: a lovat és 
a kutyát. Olyan képek ezek, 
amelyek bárkit megszólíta-
nak, nemtől és kortól függet-
lenül. A más-más évszakok-
ban feltűnő tájak mellett je-

len vannak a hétköznapi 
szépségek is, így a különle-
ges élményen túl megnyug-
vást is kínálnak a szemlélő-
nek – mondta Majorné.

A megnyitó perceiben az 
IRKA tagok közreműködé-
sével két vers is elhangzott, 
valamint a jó hangulatot a 
diósdi Bricska népzenei 
együttes mezőségi és kalo-
taszegi muzsikája is megala-
pozta.

A tárlat március 3-ig te-
kinthető meg a Bajcsy-Zsi-
linszky úti közösségi ház-
ban. n B. Edit

„Vagyok, mint minden ember: fenség”

Vág yakozás a harmóniára és a nyugalomra

Hangyássyné, bár nem kifejezetten emberközpontú, mégis ember-
közeli alkotó

„Nincs sikeres karrier nehéz pillanatok nélkül”

Az  aranyfuvolás virtuóz
Jelenleg a doktori diplomáján dolgozik Londonban, a vi-
lághírű Királyi Zeneakadémián. Közben Manchester-
ben tanít, a világ rangos színpadain koncertezik és a 
zeneirodalom gyöngyszemeiből átiratokat készít. Dacá-
ra annak, hogy szinte minden perce be van osztva, a fu-
volaművész mégis örömmel szánt időt arra, hogy érdi 
közönségével találkozzon a Zenei klubban.

Győri Noémi, a fiatal fuvo-
laművész rövid itthontartóz-
kodása alatt, a múlt csütörtö-
kön Lehotka Ildikó meghívá-
sára volt a Zenei Könyvtár 
vendége, s nemcsak kiváló 
fuvolajátékával, hanem köz-
vetlen, roppant rokonszenves 
egyéniségével is sikerült le-
hengerelnie hallgatóságát. 
Őszintén és óriási lelkese-
déssel mesélt munkájáról, el-
ért sikereiről és jövőbeni ter-
veiről. Sőt, életének azt a pe-
riódusát sem hallgatta el, 
amikor egy súlyos műtét után 
keményen meg kellett küzde-
nie azért, hogy visszaka-
paszkodjon karrierjének 
azon magaslatára, amelyhez 
addig zökkenőmentes út ve-
zetett felfelé. Több szájsebé-
szeti beavatkozást követően 
szinte elölről kellett kezdeni 

mindent, újra fel kellett építe-
nie a fújási technikáját. Ám a 
fuvolaművésznő ma már úgy 
fogalmazott: rá kellett döb-
bennie, nincs sikeres karrier 
nehéz pillanatok nélkül! 
Hány kiváló sportolóval meg-
esik, hogy megsérül, de még-
sem adja fel és tovább küzd. 
Mint mondta: a műtét után 
ugyanoda kívánt visszajutni, 
ahol addig volt, mégis egé-
szen máshová érkezett, mert 
azóta sokkal tudatosabban 
dolgozik.

Győri Noémi már kisisko-
lás korában eldöntötte, hogy 
fuvolaművész lesz, pedig 
nem voltak zenészek a csa-
ládjában, csak a szomszéd 
kislány fuvolázott, s ő na-
gyon megszerette ezt a mu-
zsikát. Az első hangszere 
egy bolhapiacon vásárolt, 

különleges ezüstfuvola volt, 
amit Elek Tihamér alakí-
tott át számára. Kárász Ilo-
nánál tanult, akinek az osz-
tályából rengeteg remek fu-
volaművész került ki. Innen 
egyenes út vezetett a Bartók 
konzervatóriumba, majd a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemre, ahol tíz éve dip-
lomázott. Később Bécsbe és 
Münchenbe járt posztgra-
duális képzésekre, s a leghí-
resebb koncerttermekben 
játszott. Jelenleg a Fidelio 
Fortissimo tehetségprog-
ram azon díjazottja, aki a 
londoni Royal Academy of 
Music történetében első fu-
volistaként került be dokto-
ri képzésre.

Közben tele van ötlettel, fo-
lyamatosan kísérletezik, kü-
lönleges átirataival a fuvola-
irodalom bővítésén dolgozik. 
Így születtek a bécsi klasszi-
kus zongoraművek fuvolára 
és gitárra való átdolgozásai 
is, amelyekkel újraértelmez-
te a fuvola-gitár duót. Tavaly 
év végén jelent meg a Glo-
wing Sonori ties című lemez, 

amit Csil lagh Katalinnal 
közösen készítettek, s három 
romantikus zeneszerző: 
Schubert, Reinecke és 
Franck műveinek fuvola-zon-
gora átiratai csendülnek fel 
rajta. Mivel nagyon kíváncsi 
volt a véleményére, az anya-
got még a lemez megjelenése 
előtt elküldte Kocsis Zoltán-
nak, akit olyannyira lenyű-
gözött a klasszikus muzsika 
ezen újszerű értelmezése, 
hogy szívesen írt ajánlást a 
CD-hez.

Mint kiderült – egy holland 
alapítvány támogatásának 
köszönhetően –, Győri Noémi 
hangszere roppant különle-
ges, japán készítésű fuvola, 14 
karátos aranyból, platinázott 
billentyűkkel készült, a fúvó-
káját pedig Solti Györgytől 
kapta. Varázslatos, virtuóz 
megszólaltatása azonban ki-
zárólag a művésznő érdeme. 
Lehengerlő fuvolajátékából 
ezúttal a Zenei klub közönsé-
ge is kapott csöppnyi ízelítőt. 
 n Bálint Edit

Győri Noémi a londoni Royal Academy of Music történetében első 
fuvolistaként került be doktori képzésre
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AmAgAzinbAn vAlómegjelenésről,
A szAbAd hirdetési felületekről
hirdetési tAnácsAdó kollegáink,

gyfélszolgálAti irodáink tájékoztAtják!

AmAgAzinbAn vAlómegjelenésről,

Esküvő 2017.
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Mar kecoló „főúr” az érdi Pelikánban
Volt idő, amikor legendás 

pincérek, mecénás vendéglő-
sök, jópofa főurak az életből 
egyenesen beletalpaltak az 
irodalomba. A krokik és no-
vellák hajdan sűrűn felbuk-
kanó karakterfigurája nap-
jainkra azonban csupán a 
vendéglátás hőskorának em-
léke maradt. A nevezetes fel-
szolgálók vonulása manap-
ság a literatúra helyett me-
rőben már irányba tart.  
Mindössze néhány hónapja, 
hogy a gödöllői gebineseket 
ítélte börtönre 200 ezres sik-
kasztásért a bíróság, most 
pedig a megye egyik leghíre-
sebb éttermében, az érdi Pe-
likánban jártak helyszíni 
szemlén a büntetőbírák.

Kizsebelés  
a tálalóban

Karinthy egyik karcolatá-
ban még a precíz, mérleggel 
ebédelő német turista ígér-
kezett a magyar vendéglátás 
csodapók reformátorának. A 
vendég tűrőképessége ez idő 
tájt azonban a súlycsonkítás 

elviselésénél jóval nagyobb, 
s néha már különc alaknak 
számít az is, aki felháboro-
dik, ha ittas állapotban ki-
zsebelik. R. F., a kifosztott 
fűtő története legalábbis ezt 
mutatja. A 48 éves férfi felje-
lentése valósággal kiszaba-
dítója lett a Pelikán rossz 
szellemének… R. F., a spic-
ces vendég históriája azzal a 
prózai eseménnyel kezdő-
dött, hogy nem akarta két-
szer kifizetni a számláját. A 
pityókás ember tiltakozása 
azonban nem zavarta a fize-
tőpincért, Orosz Bélát és a 
kollégáját, Szabó Béla fel-
szolgálót abban, hogy a férfit 
karon fogva becipeljék a csa-
póajtón túli tálalóba. S mert 

a fűtő még itt is háborgott, 
Szabó hátulról lefogta a fér-
fit, a főúr pedig kiürítette a 
vendég zsebeit, majd felszó-
lította, hogy tűnjön el. R. F. 
azonban változatlanul so-
kallt két üveg borért – az 
eredeti 150 forinton túl – 
újabb 2470 forintot, s így 
nemsokára rendőrökkel tért 
vissza. De a pincérek „nem 
értették”, mit akar tőlük egy 
részeg, s a gyanúsítgatást 
visszautasították.

Újabb balekok
A vizsgálat azért megkez-

dődött, s a Pelikán személy-
zetének kihallgatása után 
már nem is csak a fűtő ki-

fosztása volt bizo-
nyosság. Az étte-
rem több dolgozója 
bevallotta, hogy a 
fizetőpincér már 
számos alkalom-
mal csapott be ré-
szeg embereket, 
többek közt két-
szeri számlázás-
sal. Néhány hét 

múlva pedig az is a rendőr-
ség tudomására jutott, hogy 
a Pelikán WC-jének öblítő-
tartályában nemrégiben 
üres pénztárcákat talált egy 
vízvezeték-szerelő. A nyo-
mozás egyre szélesebb kör-
ben folytatódott, s hamaro-
san két korábban kizsebelt 
vendég is jelentkezett. Az új 
sértettek pénze ugyanúgy 
fizetésnapon és ugyanúgy 
borítékostul tűnt el, mint R. 
F.-é, csakhogy tőlük nem 
erőszakkal, hanem alattom-
ban vették el az ezreseket, 
kihasználva, hogy kissé sű-
rűn öblítették le torkukat 
azon az este. A meglopott 
vendégek – két gépkocsive-
zető – azokra a pillanatokra 
gyanakodtak, amikor a tála-
lóban meghívtak egy kör 
italra néhány pincért…

A rendőrség hosszabb nyo-
mozás után végül is nem tud-
ta a főúrra bizonyítani eze-
ket az új bűncselekménye-
ket, azt viszont az expincér 
is beismerte, hogy egy ottfe-
lejtett táskából kiemelt 600 
forintot. Végül a pénzéhes 
pelikánosok ügyében az 
utolsó fordulatot a bűntárs, 
Szabó Béla vallomása hozta, 

aki hosszabb ideje tartó lel-
kiismereti konfliktusról szá-
molt be. Szabó előadta, hogy 
Orosz miatt már korábban 
megundorodott a pincérke-
déstől, és éppen ez idő tájt 
készült otthagyni a szakmát.

Az ítélet
A bírósági tárgyalás időn-

ként kissé komolytalan for-
dulatokat hozott az ügyben, 
elsősorban a főpincér meg-
változtatott vallomása nyo-
mán. Orosz új verziója sze-
rint ugyanis R. F. a tálalóban 
magától adta át a pénzt, 
majd sarkon fordult és elsza-
ladt, Orosz Béla pedig hiába 
kiabált az ostoba vendég 
után…

A Pestvidéki Járásbírósá-
gon dr. Trautman János ta-
nácsa hirdetett ítéletet az 
ügyeskedő vendéglátósok 
ügyében, s Orosz Bélát 2 év 2 
hónapi, Szabó Bélát pedig 1 
év 4 hónapi börtönre ítélte. A 
vádlottak és védőik enyhíté-
sért fellebbeztek, az ítélet 
tehát nem jogerős.

Babus Endre
Pest Megyei Hírlap,  

1978. október 1.

Urbán LászLó – sajtótükör

  (Forrás: egykor.hu)

A Hubert Parketta Kft. klasszikus családi vállalkozásk
indult 1992-ben, 25 év elteltével mára Veszprém, Érd és
Siófok életének meghatározó szereplőjévé vált. Három sa-
ját üzlettel rendelkeznek, de a viszonteladói hálózat ré-
vén az egész országban elérhetőek a termékeik.

Kovács Hubert családi házá-
nak pincéjében kezdte a kereske-
delmet az akkor nagyon népsze-
rű szalag- és csaphornyos parket-
ták értékesítésével. Az elmúlt
években nemcsak az általuk for-
galmazott termékskála változott,
hanem a menedzsment is, hiszen
a generációváltás révén ma Sári
Attila, Kovács Hubert veje vezeti
a céget.

A piaci igényekhez alkalmaz-
kodva a laminált padlók értékesí-
tése teszi ki az eladások jelentős
részét. Köszönhető ez a padló-
burkolat folyamatos megújulásá-
nak, trendkövetésének és a né-
metországi beszállító által is kép-
viselt kiemelkedő minőségnek –
mondta Sári Attila cégvezető. E

burkolatok értékemelő tulajdon-
ságai közé tartozik többek között
a szabadalmaztatott Megaloc
rendszer, amely a korábban alkal-
mazott illesztéseknek egy forra-
dalmian új változata, valamint a
viaszolt nút, amely a magas
anyagsűrűségű farostlemezt védi
meg az esetleges víztől. A csodá-
latos felületkezelést és a dekoro-
kat már nem is említve.

A Hubert Parketta csapatá-
nak szakértelme, elkötelezettsé-
ge, a forgalmazott termékek
kiváló minősége és a dinami-
kus vezetés révén folyamatos
sikereket érnek el. 2016-ban ők
hozhatták el a II. helyezésért
járó díjat, amelyet a kelet-euró-
pai prémium kategóriás termé-

kek értékesítéséért kaptak a
gyártó cégtől.

A folyamatosan bővülő lami-
náltpadló-választék mellett jelen
van kínálatukban a szalagparket-
ta, csaphornyos parketta, svéd-
padló, parafa padló, bambusz és a
WPC is, valamint az ezek leraká-
sához, felületkezeléséhez és ápo-
lásához szükséges segédanyagok.
Az idei év több meglepetést is
tartogat, amellett, hogy a 25 év
apropójából folyamatos promóci-
ókkal és akciókkal készülnek. Új
termékek is bevezetésre kerül-
nek: egy különleges vízálló bur-
kolat – amely, kiváltja a járólapot,
konyhabútor, illetve beltéri ajtók.

A cég hitvallása szerint nem
elég a terméket csak eladni, ha-

nem értéket kell képviselnie a vá-
sárló számára a maximális elége-
dettség érdekében. A megújult
honlap rengeteg termékinformá-
cióval és online vásárlási lehető-
séggel is szolgál. Ha pedig valaki-
nek idegenvezetésre van szüksé-
ge a laminált padlók világában,
az ingyenesen letölthető Padlóvá-
lasztási Kisokos segítségére lesz.

A 25 év hosszú idő, megválto-
zott a piac, a trendek, a termé-
kek, valami viszont állandó: a
Hubert Parketta Kft. csapatának
lelkesedése és elhivatottsága,
hogy a legjobbat nyújtsa, és vá-
sárlói hosszú éveken át élvezhes-
sék termékük előnyeit és őrizzék
a vásárlás élményét.

(X)

ként
s

Huszonöt éve
a vásárlókért

Családi vállalkozásban: Sári Attila cégvezető és a
tulajdonosok, Kovács Hubert és Kovács Hubertné
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

PROGRAMOK

GYERMEK AGYKONTROLL
Tanfolyam, Kovács Erika  
vezetésével
További információ Czinderné Bea  
06 30 597 8823
Február 25–26-án, szombat-vasárnap 
9–16 óráig

KIÁLLÍTÁSOK

KAMARATEREM
Munkások
Hancsovszki János fotókiállítása
Megtekinthető március 6-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Jártamban, keltemben
Balogh István fotográfiái
Megtekinthető február hónapban

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Tamaskáné Jakab Margit textil-
kiállítása
Megtekinthető március 13-ig

KLUBÉLET

VITALITÁS KLUB
Dumaparti, esetleg nótázás is
Előadó Makai József
Február 27-én, hétfőn 17 órától

DUNA-ART FOTÓKLUB
Téli, havas tájfotók, Ps. utómunkák
dunaartfotoklub.erd@gmail.com
Február 28-án, kedden 18 órakor

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
December 1-jétől március 31-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
17.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Transzpireneusi vándorlás a Földkö-
zi-tengertől az Atlanti-óceánig
Radics Tamás geológus előadása
Február 28-án, kedden 17 órakor
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
PROGRAM
Gyógynövényes házipatika 1.
Gyakori megbetegedések természetgyó-
gyászati kezelése
Előadó Papp Orsolya
Február 23-án, csütörtökön 17 órakor
KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
Az amerikai irodalom gyöngyszemeiből
Március 1-jéig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó: Folt hátán folt 1.
Rónyainé Varga Tünde patchwork techni-
kával készített lakástextiljei
Megtekinthető március 8-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAM
Baba-mama klub
Vezeti Tóth Andorné Tímea
A helyek korlátozott száma miatt előzetes 
bejelentkezést kérünk!
Február 24-én, pénteken 10 órakor
Meseszombat Némedi-Varga Tí-
meával
Farsangi mese és jelmezbál
Minden jelmezbe öltözött gyermeket 
apró ajándékkal várunk!
Február 25-én, szombaton 10.30 órakor
Bolgár mesedélelőtt:  
Mese a jóságról
Előadó Hadzsikosztova Gabriella
Március 1-jén, szerdán 10 órakor

FOGLALKOZÁS
A víz világnapja
Március hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Zenélő évszakok
A tavaszi természetről sok zenével.
Március hónapban

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk fogadni. 
Kérjük, hogy legalább két héttel 
előre kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, telefonszámán 
vagy személyesen, ahol a 
foglalkozás zajlik majd. 

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

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

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

VERNISSZÁZS
Félúton – Kalocsai Enikő kiállítása
Megnyitja Lóska Lajos művészettörté-
nész. Közreműködik Winand Gábor sza-
xofonon
Február 24-én, pénteken 18 órakor

A Magyar Földrajzi Múzeum
helyismereti versenye 6–8. osztályos diákok

3 fős csapatainak

Jelentkezés az első forduló kitöltésével és
beküldésével lehetséges.

Feladatlapok letölthetők
http://www.foldrajzimuzeum.hu/felhivasok-i-37.html

1. forduló Érd természeti értékei
2. forduló: Érd története az őskortól a XX.

1. forduló: Érd természeti értékei
2. forduló: Érd története az őskortól a XX. századig

Döntő:
2017.május 12. (péntek)
Érd-Ófalu

Adöntőbe jutó csapatok
könyvjutalmat és 4MKidzlab
ajándékcsomagot kapnak.
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Február 27., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság 
Érd–Alba Fehérvár KC

21:40 Élő örökségünk  15/14. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  bibliai Szabadegyetem    

90/34. rész 
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25 Híradó
  0:40 Tűzijáték

Február 28., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub
 Zsari Tamás quintet
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:50 Mozgás
 sportmagazin
22:20  Műábránd 
22:35 Vasúti építészet Magyarországon
23:25 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

MárciuS 1., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  bibliai Szabadegyetem    

90/35. rész 
21:00 Én és a maffia
  vígjáték, 1994
 R: Frank Rainone 
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

MárciuS 2., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 87. rész
20:00 Vörösiszap
21:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!                                                                                                                               
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

MárciuS 3., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Keskenyúton Délvidéken 
20:00 Sztárportré 87. rész 
20:30 Vasúti építészet Magyarországon
21:20 Lézer misszió
 akciófilm, 1990
 R: Bud Davis

22:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:20 Mozgás
 sportmagazin
23:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
00:05  Híradó
  0:20 Tűzijáték

MárciuS 4., SZOMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 63. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Én és a maffia
  vígjáték, 1994
 R: Frank Rainone 
22:30  bibliai Szabadegyetem    

90/35. rész 
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:00 Tűzijáték

MárciuS 5., VASárNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Lézer misszió
 akciófilm, 1990
 R: Bud Davis
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

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 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása  
 előző heti 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  A tudomány mai állása 

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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

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.



KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján,  

0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:

Intézményvezető:  20/231-6273

Utcai szociális munkás: 20/376-5363

Kríziskoordinátorok: 20/576-9021

 20/949-5477

Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561

Mentő: 30/466-0074

Polgárőrség: 30/621-2596

Hajléktalanszálló: 20/336-8773

Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

telefonszámokon, illetve e-mail 
címen tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com

FELHÍVÁS
GYO MMENTESÍTÉSRE ÉS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője felhívja 
az érintettek figyelmét, hogy – az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
17.§ (4) bekezdése értelmében –

a földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-

bójának kialakulását megakadályozni, és azt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 

végéig folyamatosan fenntartani.

Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem 
tesz eleget, a földhasználó költségére az eljáró hatóság 
közérdekű védekezést, azaz „kényszerkaszálást” rendel el.
A fertőzött terület nagyságától és a gyomborított-
ság mértékétől függően növényvédelmi bírság is 
kiszabásra kerül, amelynek összege – belterületen – 
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. A bírság 
meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget kése-
delmi kamat terheli és adók módjára az állami adó-
hatóság hajtja be.
A fentieken kívül az elhanyagolt gyomos ingatlanok 
esetében Érd Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról 
és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás köte-
lező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII. 01.) számú 
önkormányzati rendeletének 27. § (1) bekezdése a) 
pontja és 33. § (1) bekezdése alapján:

„Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az 
ingatlan előtti járdaszakasz

(járda hiányában 1 méter széles területsáv), 
illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van,

az ingatlan határától számított 5 méteren belül 
a teljes terület tisztán tartásáról,

a zöldsáv kaszálásáról. Az ingatlantulajdonos 
köteles az ingatlanát tisztán tartani,

gyommentesítéséről gondoskodni, különösen a 
parlagfüvet irtani.”

A fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet 
alapján közigazgatási hatósági eljárás keretében termé-
szetes személy esetén 200 000 Ft-ig, jogi személy 
esetén 1 000 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy a jogszabályban foglaltakat 
– mindannyiunk békés együttélése és egészségének 
megőrzése érdekében – tartsák be.
A Polgármesteri Hivatal a parlagfűvel fertőzött terü-
letek felderítésében számít a lakosság segítségére is. 
Kérjük, hogy aki parlagfüves területet észlel, az június 
30-át követően jelezze a Hivatal 23/522-300-as tele-
fon- és a 23/522-356-os faxszámán, vagy személyesen 
az Alsó utca 3. szám alatt.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet, jegyző

Pályázati felhívás
HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

ÉrdMegyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában,
területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város
4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi
körzetének ellátása területi ellátási kötele
zettséggel, vállalkozás formájában, az ön
kormányzattal kötött feladatellátási szerző
désben rögzített feltételekkel. A városban
a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot
gazdasági társaságműködteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly
u. 47. sz. alatti rendelő. Érd megyei Jogú Város
Önkormányzata a 241/2016. (XI.24.) határozattal
döntött az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti ingat-
lanon új egészségügyi szolgáltató épület megva-
lósítására vonatkozó célokmányt elfogadásáról,
amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi
gyermekorvosi rendelő. A megvalósulás tervezett
időpontja 2018. év.
A jogviszony időtartama: A feladatellátási
szerződés ötéves időtartamra szól, amely kérelem-
re meghosszabbítható.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
• Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiség
használatát. A rendelő használatával felme-
rülő rezsiköltség – a közműszolgáltatókkal
kötött szerződés alapján – a praxisjog
jogosultját terheli.

• Érd Megyei Jogú Város Önkormány
zata a nyertes pályázót támogatási
szerződés keretében havi 300 000
Ft támogatásban részesíti egy éven
keresztül az OEPfinanszírozáson felül.
A nyertes pályázó a támogatás össze
gét a praxis működtetésére, eszközök,
berendezések, műszerek beszerzésére
használhatja fel.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékeny-
ségről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtá-
sáról rendelkező 313/2011.(XII.23.) Korm. rende-
letben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
• Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakor-

vosi képesítés;
• Büntetlen előélet;
• Cselekvőképesség;
• Magyar állampolgárság;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat
kell mellékelni:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettsé-

get tanúsító okiratok hiteles másolata;

• egészségügyi alkalmasságot igazoló ok-
mány másolata;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy az annak megkéréséről
szóló postai feladóvevény másolata azzal,
hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak
az okirattal már rendelkeznie kell;

• szakmai önéletrajz;
• nyilatkozat a praxis vállalkozási formában

történő működtetéséről;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra

vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
részt vevő személyek a pályázati anyagot
megismerjék, és abba betekinthessenek;

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata
elbírálását zárt ülésen kéri-e vagy hozzájá-
rul a nyilvános tárgyaláshoz;

• a pályázó nyilatkozata, hogy praxisenge-
déllyel nem rendelkezik. Amennyiben a
pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, ak-
kor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázat benyújtásának határidejét követő köz-
gyűlés ülése. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat benyújtásánakmódja: A pályázatot
egy példányban, zárt borítékban, postai úton
(vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormány-
zata részére, T. Mészáros András polgármesternek
címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni:„Házi gyermekorvosi
körzet pályázat”.
A jogviszony kezdete: a feladatellátási szerző-
dés megkötését követően, az egészségügyi tevé-
kenység folytatására vonatkozó praxisengedély
alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerződés hatályba
lépését követően azonnal.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás
Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon mun-
kaidőben vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Érd Ró-
mai út 24/A szám alatti orvosi rendelő az épület fel-
újítási munkálatai miatt átmenetileg 2017. február 
27-től az Érd Budai út 14. szám alatti rendelőben 
üzemel.

Bántóné Dr. Lendvai Andrea rendelési ideje változatlan:

Hétfő: 8.00–12.00 óráig;

Kedd: 8.00–12.00 óráig;

Szerda: 8.00–12.00 óráig;

Csütörtök: 14.00–18.00 óráig;

Péntek: 8.00–12.00 óráig.

Megértésüket, türelmüket előre is köszönjük!

dr. Bács István alpolgármester

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
aCsuka Zoltán Városi Könyvtár

IGAZGATÓ (magasabb vezető)
beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan időre szóló közalkalmazotti
kinevezés.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Amunkakör megnevezése: könyvtáros.
A vezetői megbízás időtartama: 2017.
április 2-ától 2022. április 1-jéig.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatal-
nok u. 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
beosztással járó lényeges feladatok:
• a pályázatban kidolgozott vezetői prog-

ram és a fenntartó által jóváhagyott
éves munkaterv alapján történő fel-
adatellátás;

• a könyvtári gyűjtemény és könyvtári
szolgáltatások helyi igényeknek meg-
felelő alakítása, a könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári
állomány feltárása, megőrzése,
védelme, közhasznú információs
szolgáltatás nyújtása, helyismereti
információk és dokumentumok
gyűjtése,más könyvtárak állományának
és szolgáltatásainak elérése, illetve ezen
feladatok magas színvonalon történő
ellátása;

• az intézmény rendeltetésszerű és gaz-
daságos működésének biztosítása;

• együttműködés a fenntartó illetékes
szervezeti egységeivel;

• együttműködés a város intézményeivel,
a kulturális tevékenységet végző civil
szervezetekkel;

• a munkáltatói jogok gyakorlása az in-
tézményben;

Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a„Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.

törvény, az annak végrehajtásáról szóló
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint
az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában
működő közművelődési és közgyűjteményi
intézményekben dolgozó közalkalmazot-
tak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008.
(II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség és

szakképzettség vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szak-
irányú munkaköri szakvizsga, vagy főis-
kolai könyvtárosi képzettség;

• felsőfokú szakirányú végzettségnek és
szakképzettségnek vagy a felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsgának
és egyben az intézmény alaptevékeny-
ségének megfelelő jogviszonyban leg-
alább öt éves szakmai gyakorlattal való
rendelkezés;

• idegennyelv-ismeret;
• büntetlen előélet, illetve annak ténye,

hogy a pályázó nem áll közgyűjteményi
intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt;

• a beosztás ellátásához szükséges ma-
gyar nyelvtudás;

• magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakirányú egyetemi végzettség;
• Intézményvezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

• a végzettséget igazoló okiratok egysze-
rű másolata;

• a jogszabályban meghatározottak sze-
rinti szakmai gyakorlatot igazoló okira-
tok egyszerű másolata;

• szakmai önéletrajz;
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezeté-

si program a fejlesztési elképzelésekkel;
• a kulturális szakemberek szervezett

képzési rendszeréről, követelményeiről
és a képzés finanszírozásáról szóló ren-
delet szerint akkreditált, államháztar-
tási, könyvtári minőségügyi és vezetési
ismereteket nyújtó tanfolyam elvége-
zését tanúsító okirat egyszerűmásola-
ta, vagy az annak elvégzésére irányuló
szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi
mentesülés esetén amentesülés alapjá-
ul szolgáló okiratok egyszerű másolata;

• idegennyelv-ismeret igazolásához álla-
milag elismert komplex típusú nyelv-
vizsga-bizonyítvány vagy azzal egyen-
értékű okirat, vagy szakmai gyakorlat
külföldi teljesítéséről szóló igazolás egy-
szerű másolata;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy az annak megkéré-
séről szóló postai feladóvevény máso-
lata;

• pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul;

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalásáról.

Amegbízás kezdő időpontja:
2017. április 2.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 3.
A pályázat benyújtásának helye, módja:
a pályázatot mellékletekkel együtt, három
nyomtatott példányban és elektronikusan
kérjük benyújtani postai úton ÉrdMegyei Jogú
Város Önkormányzat Polgármesterének cí-
mezve (2030 Érd, Alsó u. 1.), vagy elektronikus
úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda veze-
tője részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen
keresztül. A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 14/3943/2017., valamint a pályázat
megnevezését: könyvtár igazgató. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt
Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési ügy-
intéző nyújt a 06 23 522 349 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának rendje:
• a pályázót a pályázati határidő lejártát

követő huszonegy napon belül a kineve-
zési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a be-
töltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg;

• a szakértői bizottsági meghallgatást
és véleményezést követően Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Köznevelési
és Művelődési Bizottsága személyesen
is meghallgatja a pályázót;

• a szakértői bizottság írásba foglalt vé-
leményét mérlegelve, a Köznevelési
és Művelődési Bizottság javaslatára a
végleges döntést Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése hozza meg a benyújtási ha-
táridőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd
Megyei Jogú Város Közgyűlésének március
havi rendes ülése.
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Az Érdi Szivárvány Óvoda
a„Közalkalmazottak Jogállásáról szóló”1992.

évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 1 fő.
Amunkavégzés helye: az Érdi Szivárvány Óvoda Meseház
Tagóvodája, 2030 Érd, Gyula utca 33-37.
Amunkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása. A 3-7 éves korú
gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel.
Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a
kollegákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:

• főiskola, óvodapedagógus,
• felsőfokú iskolai végzettség,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: fejlesztő peda-
gógusi szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okirat másolata,
• a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából

figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzett-
ségeket igazoló okiratok másolata,

• érvényes erkölcsi bizonyítvány.
Amunkakör betöltésének időpontja: 2017. március 02.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.
A pályázat benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivárvány Óvoda

címére (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.) megküldésével.
A borítékon fel kell tüntetni:„óvodapedagógus”;

• személyesen Simonics Gabriella intézményvezető
részére.

A pályázat elbírálásánakmódja, rendje: intézményve-
zető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 01.
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TÁJ ÉKOZTATÓ HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
Ismételten felhívjuk a tisztelt lakossági 

ügyfeleink figyelmét, hogy 2017. január 
1-jétől megváltozott, a házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtő járatok menetrendje, 
Érd város egész területén. Az ezzel kapcso-
latos részletes információkat az Érdi Újság 
elmúlt lapszámaiban megjelentettük.

Ha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés 
felmerülne, vagy valamilyen okból nem si-

került tudomást szerezni az új menetrend-
ről, kérjük, hogy az erdmost.hu portálon, 
az ÉTH honlapján vagy az ÉTH Ügyfélszol-
gálatán szíveskedjenek tájékozódni, ér-
deklődni!

Tegyünk közösen városunk tisztaságá-
ért!

Az ÉTH sajtószolgálata 

TÁJÉKOZTATÓ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztön-
díjban és az Esélyteremtő Ösztöndíjban 
részesülő tanulókat, hogy az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által alapított tanul-
mányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 11.§ és 22.§ alapján

•	 A félévi bizonyítvány kézhezvételét 
követően az ösztöndíj továbbfolyó-
sításához a tanulói jogviszonyt feb-
ruár 28-ig igazolni kell.

•	 A benyújtási határnapot követő-
en beérkezett vagy postára adott 
igazolásokat érvénytelennek kell 

tekinteni. Utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

•	 A tanulói jogviszony igazolása hiá-
nya esetén a második félévi ösztön-
díj folyósítását meg kell szüntetni.

Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás) a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 3., Polgárok 
Háza) személyesen, vagy postai úton a Pol-
gármesteri Hivatal Humán Iroda címére (2030 
Érd, Alsó u. 1.) küldeni.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

MEg hÍvÓ LAKOSSÁgi fÓRUMRA
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Kitérő 

2016 Konzorcium  
LAKOSSÁgi fÓRUMOT tart,  

amelyre tisztelettel meghívja az 
érdeklődőket. 

helyszín:  Érd, Polgárok Háza díszter-
me

Cím: Érd, Alsó utca 3.
időpont:   2017.03.01. (szerda) 

18.00
A tervezett beruházás célja a Kelen-
föld–Százhalombatta vonalszakasz 
vasúti pálya és kapcsolódó létesít-
mények korszerűsítése. A fejlesztés 
során az alábbi műszaki paraméterek 
valósulnak meg:
•	 hézagnélküli vasúti vágány 

átépítése al- és felépítménnyel, 
nyílt vonalon és állomásokon, 49 
km teljes hosszban;

•	 átépül Budafok megállóhely, 
Háros állomás, Budatétény meg-
állóhely, Barosstelep megálló-
hely, Nagytétény-Diósd állomás, 
Érdliget megállóhely, Érd-felső 
megállóhely és Érd állomás;

•	 zajvédőfal építés Kelenföld 
pályaudvar–Nagytétény-Diósd 
állomás között összesen 4332 
méter hosszban, Nagytétény–
Diósd–Érd állomás között 15 077 
méter hosszban;

•	 P+R parkoló épül Budafok meg-
állóhely, Háros állomás, Nagyté-
tény-Diósd és Érd állomáson;

•	 40 állásos kerékpártároló Háros és 
Érd állomáson;

•	 hidak, kerethidak, átereszek 
felújítása vagy átépítése, össze-
sen 27 db;

•	 5 új gyalogos-, illetve peronalul-
járó építése;

•	 6 külön szintű és 6 szintbeni 
keresztezés átépítése 65 csoport 
fővonali kitérő beépítése és/vagy 
cseréje;

•	 váltófűtés kiépítése három 
állomáson, összesen 50 csoport 
kitérőben;

•	 25 kV, 50 Hz rendszerű, váltakozó 
áramú villamos felsővezetéki há-
lózat átépítése 56 km hosszban;

•	 kapcsolódó távközlési kábelkivál-
tási és kábelalépítmény építési 
munkák;

•	 járulékos közműkiváltási, ma-
gasépítési, környezetvédelmi, 
növénytelepítési munkák.

Kivitelező: Kitérő 2016 Konzorcium 
(V-Híd Zrt., A-Híd Zrt.)

A fórumon lehetőség nyílik a be-
ruházáshoz kapcsolódó kérdések 

megvitatására.
Kivitelezéssel kapcsolatos észrevéte-

leket a panasz@vhid.hu e-mail címre, 
illetve a +36 30 852 7059-es telefon-

számra várjuk!
További információ:  

www.facebook.com/nifzrt

TÁJÉKOZTATÓ
VÉDŐOLTÁSOK TÁMOGATÁSÁRÓL

Érd Megyei Jogú város Közgyű-
lése 2017. február 15. napján 
elfogadta a szociális ellátá-
sok helyi szabályairól szóló 7/ 
2015. (ii. 27.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Ren-
delet) módosítását, mely a 
„gyermekek részére ajánlott 
védőoltásokhoz nyújtott tele-
pü lési támogatás” jogo sult-
sági feltételeit érinti. 
A 2017. február 28. napján 
hatályba lépő módosítások 
alapján:

•	 Az ajánlott védőoltáshoz 
nyújtott települési támo-
gatás a fertőző betegségek 
(járványos agyhártyagyul-
ladás, bárányhimlő, humán 
papilloma vírus) kialakulá-
sának megelőzése érdeké-
ben nyújtott hozzájárulás.

•	 A támogatás nyújtásának 
alapfeltétele, hogy a gyer-
mek családjában az egy főre 
jutó jövedelem a mindenkori 
nyugdíjminimum 350 %-át 
ne haladja meg.

•	 A humán papilloma vírus 
elleni védőoltáshoz nyújtott 
települési támogatásra jo-
gosult a hetedik osztályos 
– 12. életévét betöltött – 
fiúgyermek.

•	 A kérelemhez mellékelni kell 
a vakcina kiváltásáról szó-
ló gyógyszertári igazolást, 
valamint a gyermekorvos 
igazolását a vakcina beadá-
sáról.

•	 A támogatás mértéke meg-
egyezik a szülő által a vak-
cináért fizetett térítési díj 
összegével, azzal, hogy a tá-
mogatás összege legfeljebb 
15 000 Ft lehet.

•	 A támogatás iránti kérelmet 
a vakcina beadásától számí-
tott három hónapon belül 
kell benyújtani. E határidő 
elmulasztása jogvesztő.

•	 A 2017. február 28. napját 
megelőzően kiváltott vagy 
igazoltan megrendelt védő-
oltások tekintetében a szo-
ciális rászorultság vizsgálata 
nélkül lehet a teljes összegű 
térítést biztosítani. 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a gondozást-ápolást igénybe

vevő személyek önálló életvite-
lének fenntartása, saját lakókör-
nyezetükben történő biztosítása;

• a speciális szakmai és közegész-
ségügyi előírások betartásával
területi gondozási feladatok
ellátása;

• személyes higiénével kapcsola-
tos feladatok, a gondozási kör-
nyezetében végzett feladatok,
élelmezés, egészségügyi ellátási
feladatok.

Illetmény és juttatások: az illet-
ménymegállapítására és a juttatásokra
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, általá-

nos ápoló és asszisztens, szociá-
lis gondozó ápoló OKJ;

• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs

levél;
• iskolai végzettséget igazoló bi-

zonyítványmásolat;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány;
• hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. március 8. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23
520 362-os telefonszámon.
Apályázatokbenyújtásánakmódja:
• 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
azonosítószámot: 1/243/2017,
valamint a munkakör megneve-
zését: házi gondozó;

• elektronikus úton, Demjén
Szilvia részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen
keresztül;

• személyesen Demjén Szilvia
részére, Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag

a megjelölt végzettséggel le-
hetséges;

• az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt

• azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, illetve
a pályázó a kiírt feltételeknek
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. március 13.
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Nyílt órák a Bolyaiban
Nyílt napot tart az Érdi 
Bolyai János Általános 
Iskola a leendő elsős, il-
letve a végző alsó tagoza-
tos gyerekek szülei szá-
mára.

Az intézményben a 
2017/2018-as tanévben két 
általános tantervű és egy 
magyar–német két tanítá-
si nyelvű első osztály in-
dul, ötödikben pedig a két 
általános tantervű mellett 
egy emelt szintű matema-
tika, egy emelt szintű an-
gol, illetve egy magyar–
német két tanítási nyelvű 
osztályt indít az iskola.

Mint Baranyi Teréz is-
kolaigazgatótól megtud-
tuk, a leendő elsősök szü-
lei március 1-jén nyolctól 
délig az Alsó utcai iskola-
épületben vehetnek részt 
bemutató órákon, míg a le-
endő ötödikesekét ugyan-
ekkor az Erzsébet utcai 
iskolában várják; az óra-
rend és terembeosztás 
megtekinthető az intéz-
mény honlapján. A nyílt 
órák mellett tájékoztatót is 
tart az intézményvezető: 
az elsőbe készülők szülei-

nek nyolckor, a leendő ötö-
dikesek szüleinek pedig 
tizenkét órakor.

– Magyar–német két ta-
nítási nyelvű első osztá-
lyunkba nemcsak azokat 
a gyermekeket várjuk, 
akik óvodában már ismer-
kedtek az idegen nyelvvel, 
hanem minden érdeklő-
dőt, és szeretném hangsú-
lyozni, hogy az ötödikes 
két tanítási nyelvű osz-
tályba is lehet jelentkezni. 
Újdonság az idén, hogy az 
emelt szintű angolokta-
tást nem egy fél, hanem 
egy teljes ötödik osztály-
nak hirdetjük meg, termé-
szetesen bontott csopor-
tos oktatásban, heti hat 
órában. Matematika tago-
zatos osztályunkba a tan-
tárgy iránt elkötelezett, 
illetve érdeklődő diákokat 
várunk – tette hozzá Ba-
ranyi Teréz.

A két tanítási nyelvű 
első osztályba jelentkező-
ket március 10-én és 17-én, 
az emelt szintű ötödikes 
osztályokba jelentkezőket 
pedig április 24–25-én vár-
ják tájékozódó beszélge-
tésre. n ÁdÁm

Óvodások sportnapja
Játékos sportfoglalko-
zást rendez nagycsopor-
tos óvodások számára a 
Batthyány Sportiskolai 
Általános iskola szombat 
délelőtt.

Az iskolába készülő ap-
róságok és szüleik nem-
csak a leendő tanítókkal 
ismerkedhetnek meg, ha-
nem az intézményben okta-
tott sportágakkal is, ter-
mészetesen játékos formá-
ban.

– Két első osztályt indí-
tunk a következő tanév-
ben: a városi beiskolázású 
sportiskolai osztályba járó 
gyerekek alsó tagozatban 
elsajátíthatják a tollaslab-
da, a birkózás, a kézilabda, 
a labdarúgás és a floorball 
alapjait, és megtanulnak 
úszni is. Ezt a képzést 
azoknak ajánljuk, akik 
szeretnének komolyan 
részt venni a sportoló után-
pótlás-nevelési program-
ban. A normál tantervű 
osztályban a mindennapos 
testnevelés keretében nép-
táncot oktatunk, és a mű-
vészeti oktatás az ének- és 
rajztanításban is megjele-

nik – mondta lapunknak 
Rozgonyi János igazgató, 
hozzátéve: az intézmény 
alsó tagozatban nag y 
hangsúlyt fektet az alapo-
zásra, a felzárkóztatásra, 
a fejlesztésre és a tehetség-
gondozásra, és a tanulmá-
nyi versenyeken kívül 
számtalan sportrendezvé-
nyen is részt vehetnek a 
diákok.

Az intézmény több alkal-
mat is biztosít arra, hogy a 
gyerekek és szüleik megis-
merkedjenek az iskolával: 
az első rendezvény óvodá-
sok sportnapja (február 
25., szombat 9–10.30 óráig), 
a második az iskolai nyílt 
nap, amelyen leendő elsős 
nevelőkkel találkozhatnak 
a szülők (március 1-jén, 
8–10 óra között).

A sportosztályba jelent-
kezőknek mozgásos szint-
felmérő foglalkozást tarta-
nak március 29-én, délután 
fél háromkor; április 21-én, 
szintén fél háromkor pedig 
tavaszváró kézműves fog-
lalkozásra várják a leendő 
elsős tanító nénik a piciket 
és szüleiket.

 n Á. K.

Sze relemposta Valentin-napon
Szívmelengető ötletet va-

lósított meg a Gárdonyi isko-
la újonnan alakult diákön-
kormányzata: szerelmi pos-
taszolgálatot indítottak, 
amely Valentin-napon a diá-
kok jókívánságait, vallomá-
sait – aláírva vagy épp név 
nélkül – elvitte a címzettek-
hez. Természetesen nem-
csak a szerelmesek, hanem 
a jó barátok, jó barátnők is 
igénybe vették ezt a különle-
ges, egy napra szóló szolgál-
tatást, ami elsőtől tizenket-
tedik osztályig nagy sikert 
aratott. Hat diák szállította 
szünetekben a szíves üzene-
teket az osztálytermekbe 
vagy éppen a tanáriba, hi-
szen voltak olyan diákok, 
akik a tanáraiknak üzentek, 

és olyan pedagógus is, aki 
az egész osztályának írt.

Mint Petrik Tímea ma-
gyarszakos tanár, a diákön-
kormányzat segítője lapunk-
nak elmondta, szeretnék ezt 
a Valentin-naphoz kötődő 
szokást meghonosítani az 
iskolában. Mert bár levelezni 

(chatelni, SMS-ezni) máskor 
is lehet, ahogy egy hatodikos 
lány megfogalmazta: az ak-
ció vonzereje abban áll, hogy 
a jó barátok meglephetik 
egymást – és az is csábító, 
hogy bárki titokban fejezheti 
ki érzelmeit.

Qn KATA

Névre szóló gerendákkal segíthetünk

Tav aszi szél vizet áraszt
Az új kút nemsokára elké-
szül, és indulhat a vízvéte-
li hely újjáépítése is, ami 
várhatóan április végére 
fejeződik majd be. Addig 
az ideiglenes vízvételi he-
lyet használhatják majd 
az érdiek.

Mint Zsirkai László, az 
Érdi Városfejlesztési Kft. 
ügyvezetője a helyszínen 
tartott hétfői sajtótájékozta-
tóján elmondta, a 290 méter 
mély artézi kút újrafúrása – 
az idősotthonnal szomszé-
dos telken – befejeződött, az 
akna kiépítése is megtör-
tént, és a napokban elkezdik 
beüzemelni a létesítményt. 
Ez a folyamat vízmintavétel-
lel zárul majd.

– Hamarosan befejeződik 
a kút helyretétele, ezt követi 
a szivattyú elhelyezése, be-
kötése, majd a próbaüzem. 
Az előzetes vízmintavétel 
azt mutatja: a kút vize jó mi-
nőségű – jegyezte meg Zsir-
kai László.

A régi vízvételi hely is át-
alakul; amíg az átépítés zaj-
lik, a pár méterrel odébb lé-
tesített ideiglenes kifolyóból 
vehetnek vizet az érdiek.

– Az új felépítmény fazsin-
delyes, faszerkezetes lesz, 
megfelelő világítással, ka-
merarendszerrel ellátva. A 
környezetet pedig parkosít-
juk – tette hozzá Zsirkai 
László, határozottan cáfolva 
azokat a mendemondákat, 
hogy a az artézi kút vizéért a 
jövőben fizetni kellene. Mint 
hangsúlyozta, a vizet to-

vábbra is ingyen vihetik 
majd az érdiek.

A végleges vízvételi hely 
várhatóan április végére ké-
szül el. Az új kút fúrására – 
amire azért volt szükség, 
mert a régi elrozsdásodott, 
és a felhozott vízbe talajvíz 
is került –, a régi kút tömedé-
kelésére, valamint az új fel-
építményre és a környék 
rendbetételére 78 millió fo-
rintot irányzott elő az önkor-
mányzat.

Mint Antunovits Antal, a 
terület önkormányzati kép-
viselője a sajtótájékoztatón 
emlékeztetett rá, az érdiek 
már évekkel ezelőtt meg-
kezdték a gyűjtést abból a 
célból, hogy az artézi kút 
méltó külsőt kaphasson. Egy 
jótékonysági rendezvényen 
680 ezer forint gyűlt össze e 
célra, a lakossági adakozás-
ból is körülbelül ennyi folyt 

be, és az önkormányzati pin-
ce eladásából származó be-
vételt is erre szánta a város-
vezetés. Ily módon mintegy 
hárommillió forint jött ösz-
sze, ám a vadonatúj, azaz 
újrafúrt kút ennél jóval töb-
be kerül.

– Aki úgy érzi, hogy tenni 
szeretne ezért a közkútért, 
jelképesen megvásárolhat 
egy-egy gerendát a felépít-
ményből, és ahogy a Földraj-
zi Múzeum padjain, itt a kú-
ton is feltüntetjük majd a tá-
mogatók nevét. Az előzetes 
felmérések szerint már van-
nak jelentkezők. Ez azért is 
fontos, mert megmutathat-
juk: nemcsak a város segít-
ségére várunk, hanem ösz-
szefogásból magunk is hoz-
zá tudunk járulni a költsé-
gekhez – zárta szavait An-
tunovits Antal.

Qn Á. K.

A vizet továbbra is ingyen vihetik majd az érdiek

    TAVASZI
KÉSZLETKISÖPRÉS!

Szemüvegkeretek verhetetlen áron!

Utolsó darabok

akár 70% kedvezménnyel!

Az akció 2017. február 1–28-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.
További részletek az üzletben.

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

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

2030 Érd, Iparos u. 30.
www.ema.hu

: 70/608-0808 | : erd@ema.hu

Műanyag és fa
nyílásszárók
22 vvaa yy 3 rréétteeggűű
üvveeggggeell
verhetetlen
áron!
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• norvégminőségi
termék
• gazdaságos működés
• 5 év cseregarancia
• országos kiszállítás
• könnyű szerelhetőség

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban 

ElérhEtőségEk:
E-mail: ertekesites@erdiujsag.plt.hu

Tel.: 06-23-520-117

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban!

KErEssE MindEn hÉTEn a posTaládáJában!
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Segítő találkozások

Jót ékonysági bálok az iskolákban
Három érdi iskolában tartottak farsangi bált a hétvégén: 
pénteken a Batthyány, szombaton a Marianum általános 
iskolában és a Vörösmarty gimnáziumban töltöttek el 
egy hangulatos estét a szülők és a nevelők. A bálokból 
származó bevételt az iskolákra fordítják.

A Batthyány huszadik, ju-
bileumi bálját tartotta múlt 
pénteken, közel háromszáz 
résztvevővel. Mint Rozgo-
nyi János iskolaigazgató 
lapunknak elmondta, kez-
detben az iskola folyosóján 
báloztak, majd a tornacsar-
nok felépítése után nem-
csak a helyszín, hanem a 
résztvevők száma is na-
gyobb lett.

Erre a jubileumi alkalom-
ra meghívtak olyan vendé-
geket is, akik az 1997-es 
első szülők-nevelők bálján 
is megjelentek, emellett 
olyan műsorszámokat állí-
tottak össze, amelyek szin-
tén az első bált idézték – 
ilyen volt például a tanárok-
ból alakult együttes, amely 

régi slágereket adott elő, és 
nagy sikere volt a tanárnők 
táncának is. Nagy tapsot 
kaptak az Érdi Torna Club 
versenyzői, valamint a Bon-
ton SE táncosai is.

Ez a huszadik, jubileumi 
bál felfogható egy régi idő-
szak lezárásának is: mint 
azt már hírül adtuk, a Bat-
thyány iskola hamarosan új-
jáépül; tornacsarnokát is 

felújítják, kibővítik. Mint 
Rozgonyi János elmondta, a 
tanítás zavartalanul folyik 
majd az építkezés alatt is; a 
tornacsarnok felújítása ide-
jén elképzelhető, hogy a test-
nevelés-foglalkozásokat át 
kell majd ütemezni.

A Marianum iskolában 
másodízben rendezett far-

sangi bált az intézmény mű-
ködését segítő Szent Imre 
Alapítvány. Mint Takácsné 
Tóth Noémi iskolaigazgató 
lapunknak elmondta, szülői 
kezdeményezésre rendezték 
a tavalyi első bált, s a kezde-
ményezés sikeresnek bizo-
nyult, hiszen míg tavaly 
százhúszan, most szomba-
ton már több mint kétszázan 
ülték körül a terített asztalo-
kat. A program a nyolcadi-
kosok nyitótáncával kezdő-
dött, majd a 4Akkord Show 
kórusa lépett fel. Ahogy ta-
valy, idén is volt Marianum-
kvíz, amit a szülők állítottak 
össze. Jutott mód a csende-
sebb beszélgetésre is az 
egyik teremben berendezett 
kis teázóban, míg a minősé-
gi borok kedvelői borkósto-
lón vehettek részt.

Mint az igazgatónő el-
mondta, tavasszal kezdődik 
az iskolaépület energetikai 
korszerűsítése, beleértve az 
összes nyílászáró cseréjét 
is. A bálon befolyt összeget 
az új ablakok árnyékolására 
fordítják majd. Az iskola 
energetikai felújításával 
párhuzamosan eg y új 
szárnnyal bővítik majd a 
régi épületet.

A Vörösmarty Gimnázium-
ban nem megkezdődik, hanem 
befejeződik tavasszal egy 
építkezés: ekkor adják majd át 
az intézmény új tornatermét. 
A szombaton rendezett, több 
mint 200 fő részvételével meg-
tartott Vörösmarty-bál bevé-
telét azonban idén nem sport-
célokra fordítják – tudtuk meg 

Szilasné Mészáros Judit 
igazgatónőtől.

– Szeretnénk a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
Alapítványt – ami szakmai 
programjainkat és tárgyi 
fejlesztéseinket segíti – a 
bál bevételével támogatni, 
egy-egy kiemelt cél elérése 
érdekében. A korábbi évek-
ben ez a cél az iskolaudvar, 
illetve a kerti színpad rend-
betétele, majd a kerti fitnesz 
kialakítása, ezt követően a 
pihenőbútorok cseréje volt, 
idén pedig – a tanulók és 
szülők döntése alapján – né-

hány tantermet szeretnénk 
klimatizálni – tette hozzá az 
igazgatónő.

A Vörösmarty-bál Szóka 
Júlia énekművész és volt 
VMG-s növendékei színvona-
las műsorával kezdődött, ezt 
követte a vacsora, amit 
Lajsz András koktéljai szí-
nesítettek. Az egyik terem-
ben retro cukrászda műkö-
dött, amelyben a szülők által 
sütött finomságokat árulták, 
és fotóstúdióval is várták a 
vendégeket. Természetesen 
a tombola és a tánc sem ma-
radhatott el. n ÁdÁm Katalin

A Marianum iskolában a nyitótáncot a nyolcadikosok adták

A Vörösmarty-bál ünnepi műsoráról Szóka Júlia és növendékei gon-
doskodtak

Nagy sikert aratott a batthyánys tanárnők tánca
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Nincs többé
Tre ff Sportcentrum

Háromszáz karatés
küzd az arénában

Február 19-én már ötödször rendezték meg a Piroska utcai létesít-
ményben a Nyitrai Tamás Emléktornát. Az egyesületet és a létesít-
ményt létrehozó Nyitrai Tamás 2012-ben hunyt el, s az ő tiszteleté-
re minden év februárjában emléktornát tartanak, ám az idei több 
szempontból is különleges volt, hiszen a Treff 07 Sportegyesület 
fennállása tizedik évfordulóját ünnepli, s ezen két alkalmat össze-
kapcsolva a Sportcentrumot átnevezték. Ezentúl már nem a Treff 
Sportcentrum, hanem a Nyitrai Tamás Sportcsarnok nevet viseli a 
Piroska utcai sportpálya. Az emléktornán futsallal kezdtek, de ké-
zilabdázók és kosárlabdázók is pályára léptek, majd vasárnap 
este a névadó ünnepség keretében kapta meg új nevét a csarnok.
 n Domi

Már harmadik alkalommal lesz házigazdája az ÉRD Aréna, illetve 
szervezője az Érdi Kyokushin Karate Sportegyesület az Ensi Érd Ku-
pának. A magyar karatesport legnagyobb versenyei között szá-
mon tartott viadalon – a szokásokhoz híven – több mint 300 
sportoló vesz részt a környező országokból, de a verseny különle-
gessége, hogy február 24-én és 25-én szemináriumot tartanak az 
arénában, ahol ezt követően 26-án bonyolítják le a versenyeket. 
Az Ensi Érd Kupának mindig van különleges vendége, ezúttal Spa-
nyolországból érkezik Alejandro Navarro, illetve Oroszországból 
Xenia Zasorina, akik a sportág kiemelkedő alakjai. Tavaly az érdi-
ek tizennégy érmet szereztek, ám azóta is temérdek kiváló ered-
ményük van, hiszen például novemberben Ercsényi Dária és Vitay 
Luca a korosztályos Európa-bajnokságon ezüst- és bronzérmet 
szerzett, míg az érdiek katacsapata nemrég az Érd Kiváló Sport-
csapata díjat vehette át, de Ercsényi Dária az egyéni elismerések-
nél is a díjazottak között volt n Domi

KÉZILABDA

Csa patként voltak a pályán
Nehéz héten van túl az 
ÉRD női kézilabdacsapa-
ta, hiszen múlt vasárnap 
még Németországban az 
EHF-kupától, szerdán, 
Debrecenben a Magyar 
Kupától búcsúzott, a hét 
utolsó napján pedig bajno-
ki mérkőzés várt Szabó 
Edina együttesére a Siófok 
KC ellen.

DVSC-TVP–ÉRD
A vasárnapi, SG BBM Bietig-
heim elleni 28–25-ös vereség 
után – amellyel nem jutott 
tovább a csoportkörből – 
szerdán már Debrecenben, a 
DVSC-TVP vendégeként lé-
pett pályára az ÉRD női ké-
zilabdacsapata a Magyar 
Kupa negyeddöntőjében.

A találkozó első perceiben 
a DVSC-TVP az igencsak ko-
rai érdi kétperces kiállítás-
nak köszönhetően ember-
előnyben 4–1-re lépett meg, 
majd ugyan az ÉRD folyama-
tosan zárkózott, de amikor 
átvette volna a vezetést, ak-
kor ismét emberhátrányba 
került. Ennek ellenére a szü-
netben 10–10 volt az ered-
ményjelzőn.

A fordulás után az ÉRD a 
meccsen először vezetett Mi-
reya González góljával (12–
13), sőt, nem sokkal később 
Larissa Araújo, Gulyás 
Vanda, Klivinyi Kinga és 
ismét a spanyol góljaival 
már hárommal, 18–15-re ve-
zetett a vendéggárda. Ezt 
egy négygólos hazai széria 
követte, s a hajrára érkezve 
ismét a Lokinál volt az előny. 
A végjátékban az ÉRD-nek 
még a döntetlen is elég lett 
volna a továbbjutáshoz, hi-
szen a Magyar Kupa ver-
senykiírása szerint azonos 
osztályban szereplő csapa-
tok mérkőzésén a döntetlen 
a vendégeknek kedvez, de 
hiába ment 21–20-ra az ÉRD, 
Tone Tiselj lányai fordítani 
tudtak, s ezúttal nem ismét-
lődött meg az októberi bajno-

ki eredmény (22–22), 22–21 
után már nem született gól, s 
a Debrecen jutott a Magyar 
Kupa négyes döntőjébe.

ÉRD–Siófok KC
A DVSC-TVP elleni találko-
zón az érdiek szerb jobbszél-
sője, Katarina Krpezs-Sle-
zák sérülést szenvedett, így 
ezúttal nem volt a meccske-
retben a Siófok ellen.

Ennek ellenére az ÉRD ala-
posan bekezdett, hiszen 4–0-
ra ellépett, de a vendégek 
időkérésük után Estelle Nze 
Minko és Triscsuk Kriszti-
na góljaival egyenlítettek. Az 
első játékrész hajráját na-
gyon megnyomták a hazaiak, 
s Janurik Kinga tizenegy 
védésével a szünetben már 
négy lett közte (17–13).

A fordulás után ismét 
egyenlítettek a Somogy me-
gyeiek. Ám hiába, az ÉRD a 
45. perc után végleg leszakí-
totta ellenfelét, s 24–23 után 
már nem engedte ki előnyét, 
sőt, folyamatosan növelte 
azt, s végül nagyarányú, 
36–29-es győzelmet aratott.

– Nagyon büszke vagyok a 
csapatra, egy kisebb mély-
pontról tudtunk visszajönni 
és meg tudtuk mutatni, még 
fáradtan is, hogy jó csapat 
vagyunk, és ha együtt ját-
szunk, összefogunk, kemé-
nyek vagyunk, akkor ilyen jó 
meccseket tudunk játszani, 
mint ma. A védekezés is na-
gyon jó volt, mögötte a Kingi-
vel – mondta a mérkőzés leg-
eredményesebb játékosa, a 
tizenegy gólt szerző Klivinyi 
Kinga.

– A mérkőzés eléggé szala-
dósra sikeredett. Úgy ké-
szültünk, hogy a védekezé-
sünket összerakjuk rende-
sen. Ezzel nem is volt gond 
az első félidőben, akkor ki-
lenc labdát adtunk el, amiből 

az ellenfélnek sikerült köny-
nyű gólokat szereznie – 
kezdte értékelését Szabó 
Edina. – A lányok többször 
is újra erőre kaptak és elöl-
hátul jól játszottak, táma-
dásban nagyon sok gólt lőt-
tek, gratulálok az egyéni 
teljesítményekhez. Sokat ta-
nultunk a szerdai mérkőzés-
ből és Katarina Krpezs hiá-
nyát is rövid idő alatt vala-
mennyire tudtuk rendezni. A 
védekezésben Janurik Kin-
gával egy jó támadójátéko-
sokból álló csapat ellen jól 
küzdöttek a lányok. Szívből 
gratulálok a csapatomnak 
az egész stáb nevében, hi-
szen ez a harmadik mérkő-
zésünk volt egy héten belül, 
benne két hosszú, fárasztó 
utazással. Nem szoktam er-
ről beszélni, de ezek a lá-
nyok a közönségük előtt, sa-
ját csarnokukban nem is 
igazán tudom, honnan merí-
tették az erőt, de sikerült ne-
kik összeszedni magukat, 
ehhez gratulálok nekik, és 
ahhoz is, hogy ismét csapat-
ként voltak a pályán, ami 
egy edzőnek, a stábnak és a 

klubnak is külön öröm. Így 
tovább! – fogalmazott az 
ÉRD vezetőedzője.

Janurik Kingáék legköze-
lebb február 24-én, 19 órakor 
lépnek pályára, amikor az 
Alba Fehérvár KC-t látják 
vendégül. n DB

DVSC-TVP–ÉRD  
22–21 (10–10)
ÉRD: Janurik – Krpezs 1 (1), 
Kiss N. 3, Signaté, Szabó L., 
KLIVINYI 6, Fekete B. Cse-
re: Stojak, Gridnyeva (ka-
pusok), Kisfaludy, A. Bula-
tovics 1, M. González 6 (2), 
Gulyás 1, Barján 1, Araújo 
2. Edző: Szabó Edina.

ÉRD–Siófok KC  
36–29 (17–13)
ÉRD: JANURIK – Kiss N. 2, 
M. GONZÁLEZ 7, A. Bulato-
vics 3, Kisfaludy 2, KLIVI-
NYI 11, ARAÚJO 6. Csere: 
Gridnyeva, Stojak (kapu-
sok), Signaté, Gulyás 2, 
Barján, Szabó L. 3 (3). Edző: 
Szabó Edina.

A lányok többször is újra erőre kaptak és elöl-hátul jól játszottak a 
Siófok ellen  (Fotó: handballerd.hu)
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Kerekesszékes 
vil ágkupasikerek

Krajnyák Zsuzsanna két ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett a ke-
rekesszékes vívók világkupájának első állomásán, Egerben. Az Új-
pesti TE érdi sportolója az első napon, a párbajtőr egyéniben előbb 
egy orosz, majd egy lengyel ellenfelet búcsúztatott, azonban az elő-
döntőben vereséget szenvedett honfitársától, a végső győztes Veres 
Amarillától, így bronzéremmel zárta ezt a fegyvernemet. Tőr egyéni-
ben Fóris Erikát, majd az orosz Júlia Jefimovát és az olasz Andrea 
Mogost is kiejtette, a döntőben azonba itt is egy másik magyartól, 
Hajmási Évától kapott ki, s ezüstérmet szerzett. A világkupa egri ál-
lomásán pedig a női tőrcsapattal ért el egy második helyezést, mi-
után a franciák legyőzése után a döntőben az olaszok szoros csatá-
ban múlták felül a magyarokat. Dani Gyöngyi egyéniben nem in-
dult, a csapatnak viszont tagja volt, így ő is szerzett egy ezüstérmet

QQ Domonkos

LABDARÚGÁS

Les zorult az élről az Érdi VSE
Az NB III Nyugati csoportjának 19. fordulójában, a tava-
szi idény első meccsén kettős emberhátrányban szenve-
dett 4–1-es vereséget az Érdi VSE az FC Ajkától.

Az előjelek nem voltak túl-
ságosan kedvezőek, hiszen 
Bozsoki Imre továbbra is el-
tiltását tölti, de a csapatból 
sérülése miatt Honti Attila 
is kiesett. Ennek ellenére az 
első félidő első felében több 
ígéretes támadást vezettek 
az érdiek, de nem tudták be-
venni Dénes Zsolt kapuját.

Aztán úgy tűnt, hogy a fél-
időben nem születik gól, de a 
45. percben egy védelmi hiba 

után Skriba Máté vette be 
Kertész Ferenc kapuját. A 
fordulás után az ötvenedik 
percben Csiszár Zoltán 
megkapta második sárga 
lapját, ezt követően ugyan 
támadtak a hazaiak, de Pin-
tér Nikola beadását is védte 
az ajkai kapus. A 60. percben 
kettős emberhátrányba ke-
rült az Érd, amikor Pintér 
egy kétes helyzetnél megkér-
dezte a játékvezetőt, Szom-

mer Kristófot, hogy miért az 
Ajka jön bedobással.

A kettős emberhátrány 
után a csereként beálló Ma-
jor Norbert cselsorozata 
után talált be, majd Lőrinc-
zy Attila góljával már 3–0-ra 
vezettek a vendégek. A 84. 
percben Köles János is beta-
lált. A rendes játékidő letelte 
előtt két perccel Kelemen 
Patrik felrúgása után tizen-
egyeshez jutott Limperger 
Zsolt együttese, melyet ezút-
tal Koós Gábor értékesített, 
megszerezve első gólját új 
csapatában.

– Egyenlő ellenfelei vol-
tunk az Ajkának, attól füg-
getlenül, hogy a négy-egyes 
eredmény mit mutat, abszo-
lút nem voltak jobbak. 
Egyenlő létszámban egyenlő 
esélyeink voltak, akkor mi is 
vezethettünk volna. Nyer-
hettünk volna mi is négy 
egyre, ha a játékvezető ki-
csit másképp értékeli ezt a 
mérkőzést – mondta Limper-
ger Zsolt.

Az ETO FC Győr 2–0-ra 
nyert Andráshidán, ezzel át-
vette a vezetést az érdiektől 

az NB III Nyugati csoportjá-
nak élén, s az ötödik forduló 
után ezúttal nem az Érdi 
VSE nevével kezdődik a ta-
bella.

Kertész Ferencék február 
26-án, vasárnap 11 órától a 
Gyirmót FC Győr második 
csapatának otthonában lép-

nek pályára, majd március 
elsején 14.30-tól a Budafoki 
MTE-hez látogatnak a Ma-
gyar Kupa 9. fordulójában, a 
legjobb nyolc közé jutásért 
rendezett párharc visszavá-
góján. Az első meccset 2–1-
re megnyerték az érdiek.

QQ Domonkos Bálint

Érdi VSE–FC Ajka 1–4 (0–1)
Érd, 200 néző. Vezette: Szommer (Kis Zoltán, Varga Gábor)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország (Gyurácz B., 54.), Pallagi, Csiszár, 
Pintér N. – Koós, Kónya, Melczer (Hegedűs N., 77.) – Balázso-
vics, Tárkányi (Németh G. V., 54.), Kelemen.
Edző: Limperger Zsolt.
FC Ajka: Dénes Zs. – Pál D., Kovács Gergő, Kozma, Csemer 
(Pavlitzky, 66.) – Köles, Hanzl – Balázs R. (Major, 62.), Tölgyesi, 
Lőrinczy (Pataki R., 73) – Skriba.
Edző: Bücs Zsolt.
Gólszerzők: Koós (88. – tizenegyesből), ill. Skriba (45.), Major 
(65.), Lőrinczy (73), Köles (84.).
Kiállítva: Csiszár (50.), Pintér N. (60.).

A téli igazolás, Koós Gábor megszerezte első gólját új csapatában  
 (Fotó: Balogh István)



www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

A Kludi Szerelvények Kft. diósdi üzemébe
fORgácsOlógépEK
üzEMElTETéséRE,
BEállÍTásáRA

szakképzett munkaerőt keres, többműszakos
munkarendbe.

Feladatok:
Automata forgácsológépek felszerszámozása,
beállítása,
gépkezelők betanítása valamint a legyártott
anyagok ellenőrzése.

Továbbá keres:
cNcMEgMUNKáló
KÖzpONTOKRA

beállítókat.
Juttatások:
• közlekedési hozzájárulás
• év végi juttatás
• premizáltmunkakör

Érdeklődni:
Személyesen Skolits Róbert területvezetőnél.

Telefon: 06-20/376-0881.
Jelentkezni személyesen:

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

44
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Piacvezető média - és kiadóvállalat részére keresünk munkatársat

Kínált pozíció:

Feladatok:
• Új ügyfélkapcsolatok kiépítése, folyamatos ápolása
• Meglévő ügyfélkapcsolatok, hirdetési állomány kezelése
• Hirdetési felületek értékesítése
• Marketing kampányok tervezése, értékesítése
• A“cég arca”: a vállalat képviselete az ügyfeleknél
• Jelentések, kimutatások készítése

Elvárások:
• Felhasználói szintű tudás:Word, Excel, Internet
• Jó kommunikációs készség
• Jó szervezői, koordinátori képesség
• “B”- kategóriás jogosítvány

A cég által biztosított munkaeszközök, juttatások:
• Alapbér, bónusz,
• Vállalati mobiltelefon,
• Vállalati számítógép,
• Irodai infrastruktúra,
• Folyamatos továbbképzések.

Ami nálunk várja Önt:
• Alkalmazotti foglalkoztatás
• Versenyképes juttatási csomag
• Szakmai továbbképzések, tréningek
• Magas szintű, professzionális szakmai környezet
• A hirdetési szakma elsajátításának lehetősége, egy magas

presztizsű, piacvezető médiavállalatnál
• A régió piaci szereplőivel való kapcsolattartás lehetősége
• Szakmán belüli kreatív, alkotói szabadság

Munkavégzés helye:
• Érd

Amennyiben szívesen dolgozna egy elismert, piacvezető médiavál-
lalat kreatív értékesítési csoportjában, kérjük szíveskedjen elküldeni
önéletrajzát a hr.erdiujsag@gmail.com e-mail címre.

ügyfélkapcsolati, értékesítési munkatárs
hirdetési tanácsadó

Kézbesítőket
keresünk!

Feladat: az Érdi Újság postaládás terjesztése
a város meghatározott részén.

Elvárás: megbízhatóság, pontosság, precizitás.
Előny: terjesztésben szerzett gyakorlat.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal
hr.erdiujsag@gmail.com e-mail címen.

Érdeklődni: 06-20/345-7341
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Gazdikereső

Telma 7 év körüli, közepes-nagy 
termetű, ivartalanított szuka. 
Szilveszter éjjelén találták Érden 
azonosító nélkül, de eredeti gaz-
dája nem jelentkezett. Kedves, 
embercentrikus, ragaszkodó 
természetű. Általában más ku-
tyákkal jó a viszonya.

Mufi 2–3 év közötti, nagyter-
metű, kedves, különlegesen 
szép kutyus, ivartalanított kan. 
Két társával együtt került a gon-
dozásunkba. Eredeti gazdájuk 
halála és családi problémák mi-
att nem tudták őket tovább 
gondozni, sokat éheztek is.

Ha örökbe fogadná Telmát vagy Mufit, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám:  
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-49521015.

Érdi diákok a MÜPA-ban
Múlt héten ünnepélyes ke-
retek között a Művészetek 
Palotájában adták át a ta-
valy márciusban alapított 
Kovács István Alapítvány 
ösztöndíjait. A szervezet 
küldetése, hogy az Érd Me-
gyei Jogú Város középisko-
lai tanintézményeiben ta-
nuló diákokat és a kajak-
kenu sport ifjú tehetségeit 
jutalmazza.

Január 15-ig pályázhattak 
az érdi diákok és kajak-kenu 
sportolók a tavaly március-
ban alapított Kovács István 
Alapítvány ösztöndíjára.

A szervezet a kiemelkedő 
eredményt elérő fiatalok ok-
tatását és sportolási tevé-
kenységét kívánja támogat-
ni anyagilag, szociális ala-
pon, illetve úgy, hogy a rész-
vételhez szükséges önrészt, 
illetve az ehhez szükséges 
tárgyi feltételeket biztosítja 
táboroztatás esetén.

A kuratórium döntése 
alapján, egy fő maximum 
120 000 Ft támogatásért pá-
lyázhatott a 2016/2017-es 
tanévre. Az érdi pályázónak 
be kellett töltenie a 13. élet-
évet és Érd valamelyik kö-

zépiskolájába kell járnia. A 
kuratórium azon diákok pá-
lyázati anyagát fogadta be, 
akik kiemelkedő sport-, ta-
nulmányi, művészeti és kö-
zösségi munkát végeznek, 
és ezt az oktatási intézmé-
nyük alátámasztja, igazolja 
írásban. Az elbírálás tekin-
tetében előnyt jelentett a ki-
emelkedő közösségi munka.

Kovács Anita, a kuratóri-
um elnöke elmondta, hogy 
viszonylag rövid idejük volt a 
tender meghirdetésére, hi-
szen még nincs egy éve, hogy 
az alapítványt létrehozták, s 
a pályázatot is csak novem-
berben tudták kiírni. Ennek 
ellenére úgy vélte, hogy na-

gyon sikeres volt a pályázta-
tás, hiszen huszonheten for-
dultak hozzájuk ösztöndí-
jért, s ebből 18 fiatalt tudtak 
támogatni, közülük 5 érdi 
diákot.

Az eseményen részt vett 
Szilasné Mészáros Judit, a 
Vörösmarty Gimnázium 
igazgatója, a Kovács István 
Alapítvány kuratóriumi tag-
ja. Az igazgatónő személye-
sen gratulált az érdi díjazot-
taknak, akik a következők: 
Bíró András (VMG), Kováts 
Bence Csaba (VMG), Varga 
Dorka (VMG), Végh Artúr 
(Kós Károly SZKI), Pajer 
Sándor Balázs (VMG).

QQ Ba-Nyilas

Az elbírálásnál előnyt jelentett a kiemelkedő közösségi munka is

100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER -és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Csupa csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

TELEfon: 30/272-1769,
www.fInoMGYuMoLCSLE.hu
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak február 1-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… Aminőség is számít!”

10 év rendszergarancia –Kiemelkedő ár-érték arány–
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat –Hatalmas raktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

HomlokzatiHőszigetelőrendszer
15 attal

λD=0,039W/mk! 5 cm 1673 Ft/m2

6 cm 1818 Ft/m2

7 cm 1963 Ft/m2

8 cm 2108 Ft/m2

10 cm 2398 Ft/m2

12 cm 2688 Ft/m2

14 cm 2978 Ft/m2

16 cm 3268 Ft/m2

18 cm 3558 Ft/m2

20 cm 3848 Ft/m2

ÁLLÁST KÍNÁL

Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

rendelkezik szakképzettséggel,
akár nem, Nálunk azonnal
megtalálja az Ön számára

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

Fűtés- és szanitertechnikai
szakkereskedelmi cég

az alábbi munkakörben keres
munkaerőt érdi munkahelyre:

GÉPKOCSIVEZETŐ
C kategóriás jogosítvánnyal

(E kategória előny)
és érvényes GKI kártyával.

Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő
megküldésével a

szaboi@megatherm.hu címre.
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Érdi fatelepre keresünk

munkatársat
targoncás bizonyítvánnyal és
B kategóriás jogosítvánnyal!

Önéletrajzot a

zsofa@zsofa.hu
e-mail címre várjuk.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ
munkakörbe.

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

KEZELÉSÉRE
Érdeklődni telefonon:

06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

ÖNTÖDEI GÉPEK
KEZELÉSÉRE.
Érdeklődni telefonon:

06-30/856-9798KOÓSCSABA 44
40
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Biatorbágyi Ipari Parkban található ipari
tisztítógépeket, takarítóeszközöket
értékesítő cég az alábbi munkakör
betöltésére keres munkatársat:

Szervizes
Követelmények:
• elektromos végzettség és mechanikában
való jártasság,

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• alapfokú angol nyelvtudás,
• excel-word ismeret.

Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk!
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INGATLAN ÉRTÉKESÍTŐT
keresünk bicskei irodánkba!

Amit kínálunk:
• lendületes csapat
• folyamatos szakmai továbbképzések
• remek kereseti lehetőség

Amit várunk
• vállalkozói szemlélet
• kitűnő kommunikációs készség
• kreatív gondolkodás

Ami előny
• angol, német, francia nyelvtudás

Érdeklődni a 0630/335-4931 számon,
vagy fényképes önéletrajzodat az

ertekesito.ingatlan@gmail.com címre várjuk.
www.dh.hu

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a dízel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján történő

megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
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Benzinkútra
shop eladót és kútkezelőt
felveszünk. kereskedelmi végzettség
nem, de pénzkezelési gyakorlat és
kútkezelői tapasztalat előnyt jelent.

Érdeklődni:06-20/490-6756 (H–P8–17).
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápoló
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 44
05
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Üveges vállalkozó alkalmi besegí-
tőt keres. előny: lakatos mun-
kában való jártasság. 06-30/
5928155

LAKÁS

Érdligeten 72 nm-es összkomfor-
tos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval. Tel.:
0630/2314-926.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 45E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

TELEK

Tárnokon üdülési telek 2,5 millió
Ft kis házzal eladó. 06-20/263-
1465.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 43
38

34

BÚTOR

Beépített szekrény (240x260 cm)
tolóajtós, tükrös 50.000,- Ft
irányáron eladó. 20-391-3601

OKTATÁS

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/9410-775.

VEGYES

Lomtalanítást vállalok! hagyaték-
ból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555

Készpénzért vásárolok teljes ha-
gyatékot, festményt, porcelá-
nokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

Aggregátor és tetőcserép eladó.
Tel.: 06-20-949-2403

Alkalmanként költöztetést, fuva-
rozást vállalok. 30/7879-486.

HÁZTARTÁS

Takarítást, gyermekfelügyeletet,
egyebet vállalok. 06-30-797-30-
73

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY

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 44

40
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VÁLLALKOZÁS
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

· Folyamatos akciók
Nyitva tartás:
H-P.: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
www.k129.hu

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

Tel./Fax: 06-23/361-005
Mobil: 06-20/957-2950

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343

43
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

43
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Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 43

13
06

Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-311-7263,

06-30-503-3471 44
35
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

433354

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 43

24
85

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 43

85
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Villanyszerelés, hibaelhárítás. Te-
lefon: 06-30/272-32-70.

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 
8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:  

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu; 
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE

23apróhirdetés  | 2017. február 22. |
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Kilenc új úszóbérlet talált gazdára

Stú diófejlesztés a Vörösmartyban
A tavalyihoz hasonlóan idén is középiskolánként két-
százezer forinttal támogatja az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat a stúdiófejlesztéseket. Az intézmények pályá-
zat útján kapták meg a támogatást, amelynek első esz-
közbeszerzése már meg is történt, és a Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium ünnepélyes keretek között megkapta a 
kért berendezéseket.

Hamarosan a másik két 
középiskola is megkapja a 
stúdióik fejlesztéséhez igé-

nyelt eszközöket, de mivel 
mindannyian mást kértek, a 
beszerzés sem egy helyről 

történik, viszont a megren-
delést már elindították – 
hangsúlyozta Fodor Enikő 
diák-alpolgármester, majd 
hozzátette, nagy öröm szá-
mukra, hogy költségvetésük-
ből idén is hatszázezer fo-
rinttal tudnak hozzájárulni 
ahhoz, hogy az érdi középis-
kolák színvonalas rendezvé-
nyeket bonyolíthassanak le.

A VMG stúdiósaitól azt is 
megtudtuk, hogy a fejlesz-
tésekből az általános isko-
lák is profitálnak, hiszen a 
partnerség jegyében őket 
például rendszeresen felké-
rik, hogy segédkezzenek 
egy-egy sulibuli vagy ko-
molyabb rendezvény hang- 
és fénytechnikai lebonyolí-
tásában. A most átvett ren-
dezvénytechnika főpróbá-
ját pénteken az Érdligeti 
iskola farsangi báljában 
tartották, de bevetették a 

saját retro báljukban is 
szombaton.

– Négy eszközt kértünk, 
azt meg is kaptuk. Ez egy 
füstgépet, egy fénypultot, 
egy robotlámpát és egy léze-
res fénytechnikai gépet je-
lent. Nagyon örülünk, hiszen 
tavaly is kaptunk támoga-
tást, akkor az audiotechni-
kai eszközeinket tudtuk fris-
síteni, most pedig a rendez-
vénytechnikánk fejlődött – 
mondta Varga Zsolt stúdió-
vezető-pedagógus. n BNYH

Megvannak a februári nyertesek!
776 diák jelentkezett az Érdi Ifjúsági Önkormányzat és az Érd 
Aréna által közösen, decemberben meghirdetett úszóbérlet-
akcióra, aminek a lényege, hogy januártól szeptemberig min-
den iskolából kisorsolnak egy-egy diákot, aki kísérőjével 10 al-
kalmas úszóbérletet kap.
Az általános iskolások jelentkezéseiket előzetesen az isko-
lákban adhatták le, ennek alapján közel 800 diákhoz jutott 
el az Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezésének a híre. A 
sorsolást ezúttal dr. Bács István alpolgármester végezte.
Az Ifjúsági Önkormányzat és az Érd Aréna közös akciójának 
februári eredménye: Németh György (Batthyány Általános 
Iskola), Kardos Benedek (Bolyai János Általános Iskola), Ba
logh Norbert (Érdligeti Általános Iskola), Spataru Stefania Ioa
na (Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium), Tóth Jo
hanna (Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola), Bartalis Hu
nor (Marianum Általános Iskola), Zborai Luca (Móra Ferenc 
Általános Iskola), Fürst Benett (Teleki Sámuel Általános Isko-
la), Simon Áron (Vörösmarty Mihály Gimnázium).

Füstgép, fénypult, robotlámpa és lézeres fénytechnika érkezett
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