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Várjuk családi
délutánunkon játékkal,

tesztvezetéssel, szerviz akciókkal.

CITROËN SIPOS
NYÍLT DÉLUTÁN

Jöjjön el 2017. március 8-án
megrendezésre kerülő nyílt délutánunkra,
értesüljön szolgáltatásainkról, új- és használt

autómodell kínálatunkról
és ismerje meg az

új Citroën C3-mat!

2030 Érd, 6-os főút 23. km
www.citroensipos.hu

ÉRDRŐL
SZERETETTEL

Friss hírek, friss zenék

erdfm101.3 erdfm.hu
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„Negyvenöt év szolgálat után is ugyanezt a hivatást választanám”
Interjú Stibrányi Mártonné érdi védőnővel n 4–5. oldal
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Fut ópálya is lesz a szabadidőpark körül
Számtalan eddigi hiányos-

ságot fog pótolni a Papi földe-
ken 2018 végéig megvalósuló 
záportározó és szabadidő-
park, hiszen többek között ját-
szóterek, street workout park, 
kutyafuttató, csónakázótó és 
még futópálya is épül a Modern 
Városok programban megva-
lósuló beruházás részeként. A 
fejlesztésnek köszönhetően 
Érden lesz egy olyan hely, ahol 
minden korosztály megtalál-
hatja számításait. Múlt héten 
lakossági fórumon mutatták 
be a terveket. A szakmai és 
technikai bemutatón túlmenő-
en Kétszeri Ádám tájépítő 
mérnök is bemutatta a szabad-
időpark terveit. A szakember 
bemutatóját nagy taps követte, 
ami nem csoda, hiszen olyan 
hiánypótló dolgok épülnek, 
amelyek valamennyi korosz-
tályt kiszolgálnak majd. 
� n�3. oldal

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

A diósdi ’56-os emlékműnél tartottak megemlékezést, 
ahol Aradszki András államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője mondott ünnepi beszédet, valamint Spéth 
Géza, a település korábbi polgármestere idézte fel az ese-
ménnyel kapcsolatos helyi történéseket.  n�7. oldal

Út a tiszta, drogmentes élethez

Ülést tartott a Kábítószer Egyeztető Fórum, ahol beje-
lentették, hogy tíz iskolai szociális munkás fog a diákön-
kormányzatokkal együttműködve segítséget nyújtani a 
pedagógusoknak abban, hogy a diákok droggal kap-
csolatos problémáit hatékonyan kezeljék. n�7. oldal

Régi-új elnök az egyesület élén 

Tisztújító közgyűlést tartott az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület a Csuka Zoltán Városi Könyvtár-
ban. Az ülésen a tagok ismét Bazsóné Megyes Klárát 
választották meg 4 évre elnöknek, valamint új elnök-
ségi tagokat is választottak a közgyűlésen. n�9. 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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Érdligeti fórum

Bem utatták a záportározó terveit
Minden túlzás nélkül kijelenthető, hogy csordultig meg-
telt az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai épületének 
az ebédlője, ahol a Papi földeken 2018 végéig megvalósu-
ló záportározó és szabadidőpark terveit mutatták be. A 
lakossági fórumra a város minden részéről kíváncsiak 
voltak. Nem csoda, hiszen a Modern Városok program 
egyik legnagyobb értékű beruházásáról van szó, amely 
a város jelentős részét érinti.

A megjelenteket Kopor Ti-
hamér, a 6. számú választó-
kerület önkormányzati kép-
viselője köszöntötte, aki az-
után az egész este moderáto-
ra volt. Elsőként T. Mészáros 
András polgármester kapott 
szót, aki elmondta, hogy a 
beruházás ötlete 1993-ra 
nyúlik vissza, amikor a 44 
hektáros Papi földeket kár-
pótlási területté nyilvánítot-
ták. A város már akkor meg-
szerezte a terület egy 12 
hektáros részét azzal a 
szándékkal, hogy előbb-
utóbb víztározót épít rá. A 
polgármester rámutatott, 
hogy a terv ezután jó ideig 
csak álom volt, egészen 
2006-ig, amikor dr. Aradsz-
ki András akkori alpolgár-
mester elhatározta, hogy 
meg kell oldani a Papi földe-
ken a tározó létrejöttét. 
Ezért akkor, amikor 2015 jú-
liusában Érden aláírták a 
Modern Városok programról 
szóló megállapodást Orbán 
Viktor miniszterelnökkel, a 

záportározó már komoly 
tervként szerepelt a prog-
ramban. – Tizenkét hektár-
ral kezdték el a tervezést a 
szakemberek, de hamar ki-
derült, hogy ez kevés, emiatt 
több ingatlant is meg kellett 
vásárolnunk. Volt, akivel 
meg tudtunk egyezni s volt, 
akivel nem, ezért kisajátítási 
eljárások vannak folyamat-
ban – mondta a polgármes-
ter, majd hozzátette: – az 

összes terület rövid időn be-
lül a rendelkezésünkre áll, 
így hamarosan kezdődhet a 
kivitelezés.

Arról az elképzelésről, 
hogy a záportározó egyúttal 
szabadidőparkként is funk-
cionáljon, T. Mészáros And-
rás elmondta: az egyik meg-
bízott tájépítész éppen egy 
diplomamunkát adott be, 
amiben a Papi földekre ter-
vezett záportározót szabad-
idős felhasználásra is alkal-
mas területként mutatta be. 
Miután a városvezetés meg-
ismerte az elgondolást, úgy 
vélte, hogy érdemes a két 
koncepciót összevonni, és 
ebből született az a projekt, 
ami hamarosan sokak életét 
könnyíti meg Érden.

Dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő el-
mondta: valóban 2006-ban 
fogalmazódott meg benne, 
hogy a záportározó mellett 
egy minőségi közösségi te-
ret is ki kell alakítani, ahol 
az itt élők tartalmas progra-

mokon vehetnek részt. – 
Megmondom őszintén, hogy 
2006-ban falakba ütköztünk, 
hisz akkor olyan vezetése 
volt az országnak, amely 
nem tette lehetővé az előrelé-
pést. A helyzet 2010-ben je-
lentősen megváltozott, majd 
2014-ben döntött a kormány 
arról, hogy elindítja a Mo-
dern Városok programot, 
aminek Érd is része lett az-
után, hogy T. Mészáros And-

rás polgármester úr és jóma-
gam meg tudtuk győzni Lá-
zár János Miniszterelnök-
séget vezető minisztert, 
hogy Érd is kapjon fejlesz-
tésre forrást – hangsúlyozta 
az NFM államtitkára.

Ezután Kovács Péter Bar-
na projektvezető összegezte 
a projektet. Óriási lehetőség-
nek nevezte, hogy a város a 
csapadékvízrendszerét el-
kezdheti helyretenni. El-
mondta, hogy kilencmilliárd 
forint áll rendelkezésre erre, 
illetve az érdligeti Papi föl-
deken a záportározó kiépíté-
sére, ahol szabadidőközpon-
tot is létesítenek, tehát ez 
magában foglalja a keleti 
vízgyűjtőt és a nyugatinak is 
egy nagyobb részét. – Ahogy 
Érd egyre jobban urbanizá-
lódik, úgy a víz is egyre nőni 
fog. Okos tervezéssel ennek 
gátat lehet szabni, s muszáj 
olyan záportározókat építe-
ni, ahol szabályozni tudjuk a 
lefolyást, mert nagyobb eső-
zések esetén elöntések lesz-
nek, ahogy sajnos tapasztal-
tuk már. Kovács Péter Barna 
hangsúlyozta, hogy a zá-
portározó tulajdonképpen 
egy mélyebb gödör lesz, ahol 
a vízszint változásával tud-
ják felfogni a felesleges vize-
ket, de mivel állandó víz-
szint-szabályozásra is lehe-

tőség lesz, ezért alkalmas 
lesz arra, hogy egy látvá-
nyos szabadidős hellyé vál-
jon a városban.

Ádám Mihály érdi tervező 
a legfontosabbnak azt tar-
totta kiemelni, hogy a zá-
portározó nem okoz plusz-
talajvizet a környéken élők-
nek, vagyis nem lesznek 
pluszátfolyások, elöntések, 
sőt jelentősen csökkenteni 
fogja az ilyen jellegű problé-

mákat. A tervező ábrákon is 
szemléltette, hogy miért a 
Papi földek a legalkalma-
sabb helyszín a záportározó 
kialakítására. Erre a terü-
letre a felszínen három hely-
ről folyik össze a víz: a Su-
lák-patakból, az ún. Diósdi 
árokból, valamint a Nagyté-
tényi árokból. A medencét 
egészen a városhatárhoz kö-
zel alakítanák ki, amelyen 
két sziget lesz.

Kétszeri Ádám tájépítész 
bemutatta, hogy az elképze-
lések szerint a Néra és a 
Sárd utcák találkozásánál 
egy 1400 m2-es fogadótér ke-

rülne kialakításra, amely al-
kalmas volna rendezvények, 
vásárok, szabadtéri családi 
napok megrendezésére. Eb-
ből nyílna egy sétány, amely-
re éttermet és hidat képzel-
tek a tervezők, ami a sétányt 
összekötné a túlparttal, s in-
nen indulna a közvetlen víz-
parti sétány is. Az épület két 
részből állna, a kisebbikben 
kapnának helyet a kiszolgá-
ló helyiségek és a bár. Az 

épület körül árnyékolt tera-
szok lennének. Egy nagyobb 
parkolót építenek a Tétényi 
út felől, így a fő megközelítés 
abból az irányból lesz lehet-
séges. Számtalan sportolás-
ra és szabadidőre alkalmas 
sportpályát is létrehozná-
nak, valamint az egész tavat 
egy gumiburkolatú futópálya 
is körbevenné. Két játszóte-
ret is építenének, egy „vize-
set” és egy integráltat, amit 
a sérült gyerekek is tudná-
nak használni. Gondoltak a 
kutyásokra is, ezért egy fut-
tatóval egybekötött agility 
pályát is terveztek a Papi 
földekre. A tájépítész mér-
nök elmondta, hogy a meg-
újuló energia szemléletének 
jegyében solar lámpákat ter-
veznek, amelyek a napener-
giát használják világításra, 
de napelemes térburkolat ki-
helyezését is elhatározták. 

A büfé épületében a ven-
déglátáson kívül kiegészítő 
funkcióként nyári szezon-
ban csónakbérlésre, míg a 
téli szezonban korcsolyabér-
lésre volna lehetőség. A 
wakeboardház épületétől 
induló „sportkör” a csónak-
kölcsönző stégében érne vé-
get, illetve innen indulna a 
túlpartra a híd is.

A tájékoztatón elhangzott, 
hogy a közcélú létesítmé-
nyek üzemeltetését az ön-
kormányzat vagy önkor-
mányzati tulajdonú cégei 
végzik majd. Az ezen túl léte-
sülő beruházásokat (pl. 
wakeboardpálya) magánbe-
fektetőknek kell majd finan-
szírozni, azaz ők fogják 
majd megépíteni saját pénz-
ügyi forrásból.

A fórum végén a feltett 
kérdésekre válaszoltak a 
szakemberek és a városve-
zetők. n BNYH

T. Mészáros András polgármester hangsúlyozta, huszonöt éves 
álom válik valóra 

Számtalan eddigi hiányosságot fog pótolni a szabadidőpark
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Interjú Stibrányi Mártonné Marikával, érdi védőnővel

Jó  érezni, hogy szeretnek
Kétezer érdi újszülött felcseperedésénél segédkezett. 
Nemcsak anyukák, hanem nagymamák is megállítják 
az utcán, segítsen, mert kiütéses a gyerek vagy épp nem 
akar szopni. Negyvenöt éve adja jó tanácsait, és válasz-
tott hivatása, a védőnői munka mellett számtalan önkén-
tes tevékenységet is vállal. Ma már nyugdíjasként dolgo-
zik; kilenc unokája mellett is aktív életet él. 

n  ÁdÁm Katalin

– Érden dolgozik negyven-
öt éve. Itt is gyerekeskedett?

– Igen, Érden születtem, 
nagyon összetartó család-
ba. Jó volt gyereknek lenni. 
A Felső utcában éltünk; ma 
sem lakom túlságosan távol 
a szülői háztól: azon a tel-
ken építkeztünk a férjem-
mel, ami valaha a családé 
volt. Édesapám Ófaluban 
volt pék – ma is emlékszem 
a friss kenyereire, lángosa-
ira. Négy lánya született, én 
voltam a második legna-
gyobb. Iskoláskoromban is 
csupa lány vett körül: az 
enyém volt az utolsó évfo-
lyam, amelyik még nem ko-
edukáltan tanult. A mai Ma-
rianum épületében volt a 
lányiskola, oda jártam, 
majd a pár esztendővel ko-

rábban épült Vörösmarty-
ba. Mi parkosítottuk az új 
épület kertjét. Ott is a mi 
osztályunk volt az utolsó 
lányosztály. 

– Ennek tudható be, hogy 
egy igazán nőies pályát vá-
lasztott?

– A gimnazista éveim ele-
jén kirakatrendező szeret-
tem volna lenni; még külön 
rajzórára is jártam. Érettsé-
gi előtt döntöttem úgy, hogy 
a védőnői hivatást válasz-
tom, ami akkor már nem volt 
ismeretlen előttem. Tizenhá-
rom esztendős voltam 
ugyanis, mikor született 
még egy húgom, aki kétesz-
tendősen meghalt diftériá-
ban. Ebben az időben sokat 
járt hozzánk egy idős védő-
nő, Ilonka néni, és nekem na-
gyon tetszett, amit és aho-
gyan csinált. Így aztán a 
pesti védőnőképzőbe adtam 
be a jelentkezésemet. Ez ak-
koriban kétéves volt – ké-
sőbb lett belőle főiskola, amit 
a nyolcvanas években nekem 

is el kellett végeznem –, és 
tapasztalatot szerezhettem 
nemcsak a szülészeten, ha-
nem a belgyógyászaton, a 
gyerekosztályon és a tej-

konyhán is. Sokirányú kép-
zést kaptunk, de nekem a 
legjobban a családlátogatás 
tetszett. Negyvenöt éve, 
1972. augusztus elsején 
kezdtem dolgozni Parkvá-
rosban. Ma már három kör-
zet az, amit annak idején 
egyedül láttam el. Míg most 
húszan vagyunk, plusz a hat 
iskolai védőnő, a hetvenes 
évek elején még csupán hat 
védőnő dolgozott Érden. 

– Gondolom, nem autóval 
járt…

– Kismotorral, biciklivel 
és gyalog. Nem volt könnyű 
helyzetem fiatal lányként. 
Voltak utcák, sok üres telek-
kel, ahová szabolcsiak köl-
töztek be, és sorra jöttek az 
ismerőseik, rokonaik. Egyi-
kük, egy idős asszony, végig-
járta ezeket a családokat, és 
ellenem hangolta őket: sze-
rinte egy fiatal lány, aki még 
nem szült, nem tudhatja, 
hogy kell gyereket gondozni, 
nevelni. Buzdította őket, 
hogy ne hallgassanak rám, 
ne turmixolják a főzeléket, 
hanem rágják csak meg ala-

posan, aztán köpjék ki, úgy 
adják a gyereknek, mivel az 
anya nyálában jótékony 
anyagok vannak. Tehetet-
lenségemben végül nekisze-

geztem a kérdést: Julika 
néni, miért gázzal főz, miért 
nem kukoricacsuhéval, mint 
annak idején? Ugye, azért, 
mert változnak az idők? Hát 
így van ez a gyereknevelés-
sel is. Ezt az érvet aztán elfo-
gadta, nem szólt többet. Nem 
volt könnyű dolgom a roma-
telepen sem, ahonnan nem 
akartak bejönni oltásra. A 
körzeti orvoshoz havonta 
hozták oltani a gyerekeket, 
de volt olyan család, akik 
semmilyen kérésre, hivata-
los felszólításra nem voltak 
hajlandóak beoltatni a gyer-
mekeket. Végül rájuk ijesz-
tettem: viszem a torokgyí-
kot, ha nem oltatja be a kicsi-
ket! Ez végre hatott, szekér-
rel hozták be a gyerekeket. 
Ezeket az eseteket leszámít-
va sikerült jó kapcsolatot ki-
alakítanom az anyukákkal. 
Sokan ma már nagymamák, 
és ma is felhívnak, kikérik a 
véleményemet, ha unoka 
születik. Az anyukák gyak-
ran kérnek orvosi tanácsot 
is: mitévő legyen az erősen 
köhögő gyerekkel, mitől jö-
hettek ki kiütések a baba bő-
rén, hogyan csillapítsa a ki-
csi lázát. És persze nemcsak 
telefonon, hanem személye-
sen is beszélünk: van, aki-
hez naponta megyek segíte-
ni, mert nehezen szopik a 
baba vagy begyulladt a 
mama melle. Volt már szülés 
utáni súlyos depresszióval 
küzdő kismamám is: szeren-
csére sok kisgyermekes 

anyuka lakott az utcában, 
megszerveztem, hogy láto-
gassák, támogassák. Na-
gyon büszke vagyok rájuk, 
hiszen az ő tapintatos segít-
ségükkel sikerült kilábalnia 
a depresszióból, azóta újabb 
gyermeke is született. 

– Hány babával foglalko-
zott eddig?

– Leszámítva azt a tíz 
évet, amíg én is otthon vol-
tam a magaméival, kétezer 
újszülöttel biztos. Most közel 
kétszáz családom van.

– Ma már ön is nagyma-
ma. A gyerekei is önhöz for-
dulnak tanácsért?

– Múltkoriban mondta az 
egyik lányom, hogy „anya, 
téged állandóan hívnak min-
denért, sosincs kikapcsolva 
a telefonod. Mi bezzeg nem 
hívjuk állandóan a védő-
nőt!”. Hát persze, feleltem, 
mert ti engem hívtok. Négy 
gyermekem van és kilenc 
unokám; nem erőltetem rá-
juk a véleményemet, de úgy 
látom, elfogadják.

– Mennyiben volt más az 
akkori feladatköre, mint a 
mostani?

– Ég és föld a kettő. Akko-
riban a látogatáson volt a 
nagyobb hangsúly, kevesebb 
volt az adminisztráció és 
közvetlenebb a kapcsolat a 

„A családlátogatást szeretem a legjobban”

Nyugdíjasként is igen aktív: kéthetente baba-mama klubot tart az anyukáknak és gyermekeiknek
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családokkal. Most hiába van 
számítógép, mégis kevés idő 
jut a látogatásokra a renge-
teg papírmunka miatt. Na-
gyon sok minden változott 
egyébként előnyére is a vé-
dőnői gyakorlatban: mikor 
az én gyermekeim megszü-
lettek, még kéthetes korban 
kellett elkezdeni a hozzátáp-
lálást, és nem tápszert, ha-
nem kétharmados – azaz 
vízzel hígított – tejet adtunk 
a nem szoptatott pici babá-
nak. Ma már el sem tudjuk 
képzelni az ilyesmit. Úgy ér-
zem, a mostani, az anyatejes 
táplálást előtérbe helyező 
gyakorlat a helyes.

– Amikor gyermekbántal-
mazásról, -éheztetésről ír a 
sajtó, óhatatlanul felmerül a 
kérdés: miért nem vették ész-
re az illetékesek időben, és 
miért nem jelezték, hogy baj 
van? Az ön negyvenöt esz-

tendős praxisában előfordult 
ilyen eset, van-e ide vonatko-
zó tapasztalata?

– Volt egy családom annak 
idején, akiket naponta kel-
lett látogatnom, az édes-
anyával ugyanis mentálisan 
nem volt minden rendben: 
volt, hogy a mosatlan, rántá-
sos lábasban főzte a táp-
szert, a pelenkát nem mosta 
ki, csak kiteregette, és ha-
sonlók. Mikor magam is kis-
mama lettem, már nem tud-
tam felvállalni, hogy min-

dennap segédkezzek náluk. 
Sajnos, a picinek a mocskos 
pelenkáktól olyan csúnya 
lett a bőre, hogy kórházba 
kellett küldeni. Felhívtam az 
orvosokat, ne engedjék haza, 
mert veszélyeztetett környe-
zetben él. A család azonban 
ismert valakit, aki maga-
sabb pozícióban dolgozott a 
tanácsnál, és az elintézte, 
hogy a kicsi hazakerüljön. 
Ráadásul megtudták, hogy 
én szóltam az orvosoknak; 
eljöttek a lakásomra, megfe-
nyegettek, meg akartak ver-
ni. Pár hétre rá magukra 
gyújtották a házat, szeren-
csére a baba és a nagyobb 
testvére megmenekült. Az 
anya később elhagyta őket, 
a gyerekeket pedig állami 
gondozásba vették. Volt még 
egy-két hasonló eset – akko-
riban még nem volt helyi 
gyermekvédelem, minden 
felelősség rajtunk volt, ne-

künk kellett megoldást talál-
nunk.

– Mikor lett vezető védő-
nő?

– Valamikor 2000 körül, 
tehát több mint tizenöt éve. 
Idén január 31-ével búcsúz-
tam el ettől a pozíciótól – sok 
volt már nekem. A huszon-
hat védőnő feladatának el-
lenőrzése, a rengeteg jelen-
tés, adminisztráció mellett 
még a saját körzetemet is el 
kellett látnom. Szegény 

anyukák, néha bizony elha-
nyagoltam őket, hiszen sok-
szor még otthon, este is je-
lentéseket írtam. Másfél éve 
már nyugdíjasként dolgo-
zom, és úgy számolom: egy-
két évig még maradok. Na jó, 
egy évig… Míg el nem me-
gyek, segítem a kolléganőt, 
aki átvette a helyemet, és 
megtartottam a körzetemet 
is. Nehéz elszakadni a mun-
kától, de rengeteg mindent 
csinálok még, amire így több 
időm lesz: a Lea otthonban 
végzek karitatív munkát, a 
kuratóriumnak is tagja va-
gyok. Vezetem az Újvárosi 
Karitászt, ahol jegyesokta-
tást is tartok, hamarosan 
indul az idei kurzus. Régóta 
van egy baba-mama csopor-
tom a művelődési központ-
ban; jóleső érzés, hogy sok 
„kiöregedő” anyuka később 
is kapcsolatban marad, és 
közös családi programokat 

csinálnak. Önkénteskedem 
a nyílt örökbeadással foglal-
kozó Gólyahír Egyesületnél 
is: engem hívhatnak Pest 
megyében a krízishelyzet-
ben lévő, várandós mamák, 
akik szeretnék megszülni, 
ám felnevelni már nem tud-
ják a gyermeküket, és azok 
is engem keresnek, akik 
szeretnének örökbe fogadni. 
Én intézkedem, ha egy gó-
lyahíres kismamának szük-
sége van valamire, és az 
örökbefogadással kapcsola-
tos adminisztrációban is se-

gédkezem. Jelen vagyok az 
örökbeadók és az örökbefo-
gadók találkozásánál is. 

– Kik vannak többen, a 
gyermekre várók vagy a kis-
babájukról lemondók?

– Az örökbe fogadni szán-
dékozók. Nálunk általában 
három év a várakozási idő. A 
Gólyahír százhalombattai 
székhelyű egyesület, nyílt 
örökbefogadással foglalko-
zik, és eddig mintegy 800 
gyermeknek sikerült csalá-
dot találnunk. Az életet adó 
szülő megmondhatja, milyen 
legyen az örökbefogadó szü-
lő, aki rendszerint jelen lehet 
a baba születésénél is. Azért 
tartom fontosnak az itt vég-
zett munkámat, mert így se-
gíthetek abban, hogy a nem 
kívánt gyerekeket ne elve-
tessék, hanem szerető csalá-
dokhoz kerülhessenek. 

– Nem rak hatalmas terhet 
egy anyára az, hogy örökbe 
adta a gyermekét?

– Akik így döntenek, 
rendszerint rendkívül rossz 
körülmények közt élnek, és 
nem szokták megbánni. 
Van olyan anya, aki már há-
rom gyermeket örökbeadott 
ugyanannak a családnak. 
Évente egyszer, ha kéri, 
minden örökbeadó kaphat 
egy fényképet a gyermeké-
ről. Ezt általában nem szok-
ták kérni. Egy anyuka van, 

aki viszont igényt tart rá: 
neki most ötéves a gyerme-
ke, és nagyon megbánta, 
hogy örökbe adta. Akkor 
viszont kilátástalan volt az 
élete, nem tudta vállalni. Ő 
minden évben felhív, hogy 
ugye, jön a fénykép. Olyan-
kor a szívem szakad meg. 
Az örökbefogadó családdal 
egyébként ő nem veheti fel a 
kapcsolatot, de a gyermek, 
ha nagykorú lesz, megke-
resheti az édesanyját. Per-
sze, előfordult már, igaz, 
nem az én körzetemben, 
hogy valaki megkereste a 
gyermekét, ez azonban 
egyik félre sem volt jó ha-
tással.

– Hogy fér bele a védőnői 
munka mellett ez a sok ön-
kéntes feladat az idejébe?

– Aktív életet élek. A fér-
jem, sajnos, öt éve meghalt, a 
gyerekeim közül pedig már 
csak a legkisebb lakik ott-
hon, a többiek kirepültek, és 
mivel nem Érden élnek, leg-
gyakrabban hétvégén talál-
kozunk. Persze, a kilenc uno-
ka mellett előfordul, hogy hét 
közben is besegítek. 

– A lányai követték ezen a 
pályán?

– Nem, egyikük szocioló-
gus, a másikuk menedzser, 
az egyik fiam gépészmér-
nök, mint az édesapja volt, a 
nagyfiam pedig régész, most 
csinálta meg a nagydoktori-
ját. Nagyon büszke vagyok 
rájuk, és boldoggá tesz, hogy 
még mindig összetartanak. 
Most vasárnap is tizennyol-
can ültük körül a családi 
asztalt, mikor a három na-
gyobbik születésnapját egy-
szerre ünnepeltük. Olyanok 
vagyunk ilyenkor, mint egy 
olasz család. 

– Mi volt pályája legna-
gyobb sikere?

– Jó, hogy sikerült a hu-
szonhat érdi védőnőnek több 
közösségépítő programot 
szervezni. Együtt karácso-
nyozunk, farsangolunk, tar-
tottunk már születésnapot 
és ófalusi sétát, és most szer-
vezünk egy Fundoklia-völ-
gyi kirándulást. Jó érzés, 
hogy sokan megállítanak az 
utcán, hogy kérdezzenek 
vagy beszámoljanak valami-
ről. Jó érezni, hogy szeret-
nek. Bár kaptam már élet-
műdíjat a munkámért, ne-
kem ez a legnagyobb siker. 
Így, negyvenöt év után is 
ugyanezt a hivatást válasz-
tanám.

„Nagyon büszke vagyok a családomra, és boldoggá tesz, hogy mindig összetartanak”
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A közgyűlési döntésekről

Új díjakat adnak át
A közgyűlésen született döntésekről, a költségvetéssel 
kapcsolatos baloldali kritikákról, a Modern Városok 
programjáról és az Interspar áruház megnyitásáról be-
szélt T. Mészáros András polgármester február 23-ai 
sajtótájékoztatóján.

A közgyűlés döntéseiről és 
azok háttéréről számolt be T. 
Mészáros András múlt csü-
törtöki, a képviselő-testületi 
ülést követő sajtótájékozta-
tóján. A polgármester el-
mondta: a grémium módosí-
totta az Érd Megyei Jogú 
Város által adományozható 
önkormányzati díjakról és 
kitüntetésekről szóló rende-
letet, és létrehozták a Város 
Rendőre Díjat, amelyet vár-
hatóan már idén április 24-
én, Szent György-napon ki-
osztanak. 

T. Mészáros András be-
számolt arról is, hogy az ülé-
sen a civil szervezetek által 
pályázható tízmillió forintos 
pénzeszközt ötven százalék-
kal megemelték, azaz tizen-
ötmillió forintra módosítot-
ták.

– Közgyűlésünk arról is 
döntött, hogy melyik bizott-
ságnak milyen lehetősége 

van a pályázatokat kiírni. 
Erre azért volt szükség, 
hogy a bizottságok saját ha-
táskörben mihamarabb ki 
tudják írni e pályázatokat, 
és a civil szervezetek 
minél gyorsabban ki-
segítő forráshoz jut-
hassanak terveik 
megvalósításához – je-
gyezte meg a polgár-
mester.

T. Mészáros András 
sajtótájékoztatóján re-
agált a 2017-es évi 
költségvetéssel kap-
csolatos baloldali el-
lenzéki kritikára is, 
miszerint a Modern 
Városok program nél-
kül nem volnának fej-
lesztések Érden, és hiányol-
ták, hogy nincsen mozi és 
színház Érden.

– A Modern Városok prog-
ram létezik, van és fejleszté-
sekről szól: területi, közszol-

gáltatási, gazdálkodási fej-
lesztésekről, és egy olyan 
ipari, gazdaságfejlesztési 
övezet létrehozásáról, 
amelyre az elmúlt tizenhét 
évben nem kerülhetett sor. 
Oka van annak, hogy miért 
nincs Érden színház vagy 
épp felsőfokú oktatási intéz-
mény: Budapest agglomerá-
ciójához tartozunk, és ennek 
előnye, hogy 15–20 kilomé-
terre vannak tőlünk az or-
szág legjobb színházai, 
egyetemei. Az viszont hátrá-

nya, hogy az elmúlt években 
nem tudtunk megfelelő gaz-
daságfejlesztési övezeteket 
és érdi munkahelyeket te-
remteni, ám a Modern Váro-
sok programja segítségével 

ezt is meg lehet valósítani – 
hangsúlyozta a polgármes-
ter, hozzátéve: ahogy pár éve 
a csatornázás, úgy most a 
felszíni vízelvezetés az 
egyik legfontosabb prog-
ram. 

– Az elkövetkezendő két-
három évben várhatóan 
mintegy 9 milliárd forint áll 
majd rendelkezésre ahhoz, 
hogy a felszínivíz-elvezetési 
problémákat a város keleti 
és nyugati oldalán megold-
juk. Érdligeten, a Papi földe-

ken egy víztározót építünk 
ki, a Tárnok felé eső oldalt 
illetően pedig a szakembe-
rek most vizsgálják, hogy 
hol legyen a nyugati víztáro-
zó helye – tette hozzá a pol-

gármester, akitől megtudtuk 
azt is: az elkövetkező egy-
két évben útépítésre körül-
belül 6 milliárd forintot for-
dítanak majd, különös tekin-
tettel a gyűjtőutakra és a 
csomópontokra. Buszvásár-
lásra 1,5 milliárd forintot 
szán város: ezek a kisméretű 
buszok várhatóan 2018-tól 
közlekednek majd, és elérést 
biztosítanak a város közin-
tézményeihez. 

 – Az a várospolitikai kon-
cepció, hogy mind közszol-
gáltatásban, mind közmű-
vekben, gazdaságfejlesztési 
lehetőségekben Érd érje el 
az átlagos megyei jogú váro-
sok színvonalát, majd ki-
használva Budapest közel-
ségét, e fejlesztési alapok le-
fektetésével további bővülési 
lehetőséget teremtsünk a 
városnak – hangsúlyozta T. 
Mészáros András.

A polgármester beszámolt 
arról is, hogy március 3-án, 
reggel 6 órakor megnyitja 
kapuit a Bem téri Interspar 
áruház.

– Végre megnyithat az 
áruház, amellyel Parkváros 
és egész Érd is nyer, hiszen a 
beruházás száz új munkahe-
lyet teremt – zárta szavait.
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Közgyűlési összefoglaló

Ötmillió forinttal többre pályázhatnak a civilek
Érd Megyei Jogú Város közgyűlése csütörtökön rendele-
tet alkotott a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásá-
ról. Az önkormányzat célja a határozattal, hogy szank-
cionálni tudják azokat a presszókat és kocsmákat, 
ahonnan az utóbbi időben panaszos megkeresések ér-
keztek a helyi rendőrségre és a polgármesteri hivatalba.  
A rendelet hatálya nem terjed ki a szálláshely-szolgálta-
tókra, a benzinkutakra, a kulturális és sportlétesítmé-
nyekben üzemeltetett vendéglátókra, a melegkonyhás 
vendéglátóhelyekre és a vendéglátóüzletek szilveszteri 
rendezvényeire. 

Az elmúlt időszakban egy-
re több panaszbejelentés ér-
kezett a Polgármesteri Hiva-
talhoz, mely egyes vendéglá-
tó üzletek környezetében, 
jellemzően éjszakánként ta-
pasztalható szemetelésre, 
erős zajra, illetve a vendégek 
nem megfelelő közterületi 
tevékenysége folytán megje-
lenő közegészségügyi, illet-

ve higiéniai problémákra 
hívta fel a figyelmet. A prob-
léma miatt megvizsgálták 
annak lehetőségét, hogy az 
üzletek éjszakai működését 
az önkormányzat milyen 
jogi megoldással tudná nor-
matív módon befolyásolni 
annak érdekében, hogy az 
éjszaka történő nyitvatartás 
lakosságot zavaró következ-

ményeit felszámolhassák. 
Dr. Bács István (Fidesz–
KDNP) alpolgármester el-
mondta, hogy nagyon kevés 
olyan vendéglátóhely lesz, 
amelyik nem fogja tudni tel-
jesíteni a kiérlelt szabályo-
kat, azonban a polgármeste-
ri hivatal kezébe ad egy 
olyan lehetőséget, ami mel-
lett már eljárhat az esetleges 
panaszok és bejelentések 
után.

Ötmillió forinttal emelte 
február közepén a közgyűlés 
a 2017. évi támogatási kere-
tet, így idén 15 millió forintra 
pályázhatnak a helyi civil 
szerveződések. A képviselők 
ezúttal az egyes alapok fel-
osztásáról döntöttek az 
alábbiak szerint: a termé-
szet- és környezetvédelmi 
keretre, az egészségügyi ke-
retre, valamint a szociális 
keretre egy-egy millió forint 
pályázható összeg került 
megállapításra. A kulturális 
keretre hatmillió forint, a 
sport- és ifjúsági keretre öt-
millió forint, a közrendvédel-
mi keretre pedig ötszázezer 
forintos limitet határoztak 
meg. A pályázatokat rövid 
időn belül kiírják. 

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése egyetértett az 
Érd és Térsége Regionális 
Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás megalakításával, és a 
határozat mellékletét képe-
ző társulási megállapodást 
elfogadta. 

A szokatlanul hideg téli 
időjárás miatt kérelemmel 
fordult a SPAR Magyaror-
szág Kereskedelmi Kft. az 
önkormányzathoz, mivel 
egy korábbi megállapodá-
suk értelmében a március 
elejei nyitást követő három 
hónapon belül a cégnek ki-
zárólagos használati joggal 
az önkormányzat számára 
át kellene adnia egy két-
szintes közösségi házat. Az 
épület nem készült el, az 
átadást idén augusztus 31-

ig vállalnák, s kérték, hogy 
az önkormányzat tekintsen 
el a kötbértől, annak fejé-
ben, hogy a SPAR Magyar-
ország Kereskedelmi Kft. 
vállalja a hatályos szerző-
dés szerint kikötött kötbér 
ellentételezéseként a kö-
zösségi ház könyvtár ré-
szének saját költségen tör-
ténő kialakítását, valamint 
a teljes közösségi ház bebú-
torozását az előzetesen 
egyeztetettek szerint mint-
egy bruttó 8 millió forint 
értékben.

Pályázat kiírásáról is dön-
töttek a képviselők, ezúttal a 
Szivárvány Óvoda vezetői 
álláshelyére írnak ki ten-
dert, mivel a jelenlegi vezető 
hamarosan nyugdíjba megy.
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A képviselők ezúttal az egyes civil alapok felosztásáról is döntöttek

Dr. Bács István (balra) alpolgármester szerint nagyon kevés olyan ven-
déglátóhely lesz, amelyik nem fogja tudni teljesíteni a szabályokat

„A Modern Városok program létezik, van és fejlesztésekről szól”
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Védőoltások

Vál tozások a támogatási  
rendszerben
Február 28-ával változtak a gyermekek részére aján-
lott védőoltásokhoz nyújtott települési támogatás jo-
gosultsági feltételei. 

A közgyűlés február 15-
én döntött a szociális ellá-
tások helyi szabályairól 
szóló rendelet módosításá-
ról. Ennek értelmében az 
önkormányzat továbbra is 
hozzájárul a humán papil-
lomavírus (HPV), a bárány-
himlő, illetve a járványos 
agyhártyagyulladás elleni 
védőoltások költségeihez, 
ám a támogatás alapfeltéte-
le, hogy a gyermek család-
jában az egy főre jutó jöve-
delem ne haladja meg a 
mindenkori nyugdíjmini-
mum 350 százalékát (azaz 
a 99 750 forintot). Fontos 
tudni továbbá, hogy a támo-
gatás összege védőoltáson-
ként legfeljebb 15 ezer fo-
rint lehet, és a támogatás 
iránti kérelmet a vakcina 
beadásától számított há-
rom hónapon belül kell be-
nyújtani.

– A fertőző agyhártya-
gyulladást okozó meningo-
coccus bak-
t é r iu m n a k 
több altípu-
sa is van. A C 
altípus elleni 
vakcinát az 
állam január 
elseje óta 
százszáza-
lékosan tá-
mogatja a 
két év alatti 
gyermekek-
nél, a na-
gyobbaknál 
pedig a tele-
pülési támogatás igényel-
hető. Létezik még ACWY és 
meningococcus B altípus 
elleni vakcina is, ám ezekre 
állami támogatás nincs. Te-
lepülési támogatás ezekre 
is igényelhető, de jó tudni: 
míg az ACWY elleni védőol-
tás ára belefér a tizenöt-
ezer forintos támogatási 
keretbe, a B altípus elleni 
vakcina szabadáras, 27–41 
ezer forintba kerül, így a 
különbözetet a szülőknek 
kell kifizetniük – mutatott 
rá dr. Bognár Sára házi-
gyermekorvos, aki hangsú-
lyozta azt is: a bárányhimlő 
elleni védőoltás ára is bele-
fér a támogatásba.

– Csak üdvözölni lehet, 
hogy a bárányhimlő elleni 
vakcinára is kiterjed a tá-

mogatás, hiszen az utóbbi 
években egyre komolyabb 
kimenetelű bárányhimlős 
megbetegedéseket tapasz-
taltunk. A felülfertőződő 
kiütések mellett növekedett 
a hörghuruttal, tüdőgyulla-
dással, idegrendszeri szö-
vődményekkel végződő ese-
tek száma – emelte ki a dok-
tornő.

A HPV elleni védőoltást a 
fiatal lányok államilag tá-
mogatott formában kaphat-
ják meg, iskolai kampányol-
tás keretében. A tizenkette-
dik évüket betöltött fiúk is 
kérhetik a védőoltást a 
gyermekorvosnál, hiszen 
ezt az önkormányzat támo-
gatja. Igaz, a vakcina ára 
körülbelül a duplája annak, 
mint amennyit az önkor-
mányzat megtérít, de így is 
ajánlott, hiszen mint dr. 
Bognár Sára hangsúlyozta: 
a HPV vírus nemcsak a lá-
nyoknál okozhat rákos 

megbetegedéseket, hanem 
felelős lehet a fiúkat is érin-
tő szájüregi rákbetegségek 
kialakulásáért is. A védőol-
tás azért is fontos, mivel a 
HPV a leggyakoribb nemi 
úton terjedő vírus, és a fo-
lyamatban a férfiak, fiúk 
vírushordozók lehetnek.

Dr. Bognár Sára úgy ta-
pasztalja: a HPV elleni vé-
dőoltást az érintett korú lá-
nyok többsége kéri, ám a fi-
úknál ez nem jellemző. A 
bárányhimlő elleni vakci-
nát is sokan beadatják, a 
meningococcus C ellen pe-
dig szinte teljes az átoltott-
ság. A B altípus ellen csak 
pár éve jelent meg a vakci-
na, ezért még kevéssé is-
mert Magyarországon. 
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Út a tiszta élethez

Tíz szociális munkás segíti hamarosan a diákokat
Tartalmas és igen tanulságos értekezlet volt – egybe-
hangzóan ezt nyilatkozták a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (KEF) résztvevői, akik a múlt szerdán azért ta-
lálkoztak ismét, hogy a gyermekek drogfogyasztásának 
okait és a megelőzés lehetőségeit keressék. 

Az Érdi Szociális Gondozó 
Központ munkatársai mel-
lett a védőnői szolgálat, az 
iskolák, a szociális tevé-
kenységű egyesületek s az 
Érdi Rendőrkapitányság 
képviselői is jelen voltak a 
KEF idei első tanácskozá-
sán, amelynek fő témája a 
kompetenciahatárok voltak. 
Fontos kérdés ugyanis, ki-
nek mi a kötelessége, mit 
kell tennie és meddig mehet 
el, ha drogfogyasztást észlel 
vagy ezzel kapcsolatos in-
formáció birtokába jut. Ilyen 
esetben mérlegelhet-e vagy 
kötelessége azonnal csele-
kedni, például a pedagógus-
nak, a védőnőnek, a szociá-
lis munkásnak vagy akár a 
pszichológusnak és a drog-
terapeutának? Helyesen te-
szi a pedagógus, ha súlyos 
esetben mentőt hív és értesí-
ti a kiskorú gyermek szüleit 
is. Ugyanakkor törvényi elő-
írás alapján, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ felé 

is jelzési kötelezettsége van, 
s a továbbiakban szakembe-
rek foglalkoznak az esettel. 
Mindez a gyermekek bizton-
sága érdekében történik, hi-
szen nem lehet elmenni a 
p r o b l é m á k 
mellett, fel 
kell vállalni 
és megtenni a 
megoldáshoz 
vezető szük-
séges lépése-
ket! – hangsú-
lyozta Récsei 
Krisztina, a 
Szociális Gon-
dozó Központ és a KEF veze-
tője, aki arról tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy hamaro-
san tíz iskolai szociális mun-
kás fog a diákönkormányza-
tokkal együttműködve mi-
nőségi segítséget nyújtani a 
pedagógusoknak abban, 
hogy a diákok droggal kap-
csolatos problémáit hatéko-
nyan kezeljék. Fontos, hogy 
az esetek észlelésekor bát-

ran merjék jelezni a szociá-
lis munkásnak, aki nem 
azért van jelen az intéz-
ményben, hogy a szülők szo-
ciális gondjait megoldja, ha-
nem a gyermeket védje és 
segítse – fűzte hozzá a köz-
pont vezetője. Kassánszky 
Gergely érdi kapitányságve-
zető-helyettes pedig arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
kábítószer-használat bünte-

tőjogi kategória, s a rendőr-
séget is kötelező értesítenie 
annak, aki a droggal való 
visszaélésről tudomást sze-
rez. A helyi kapitányság 
munkatársai az iskolai bűn-
megelőzési programjaikról 
is tájékoztatták a jelenlévő-
ket, akik a továbbiakban 
egy, a diákok körében nem-
rég készült felmérésről is 
értesülhettek. Q BÁlint Edit

Tis ztelgés a kommunizmus áldozatai előtt
A diósdi ’56-os emlékműnél tartottak megemlékezést 
múlt szombaton, ahol Aradszki András államtitkár, tér-
ségünk országgyűlési képviselője (Fidesz–KDNP) mon-
dott ünnepi beszédet, valamint Spéth Géza, a település 
korábbi polgármestere idézte fel az eseménnyel kapcso-
latos helyi történéseket. Az Országgyűlés 2000. június 
16-án hatályba lépett határozatával minden év február 
25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyil-
vánította. 

Aradszki András or-
szággyűlési képviselő be-
szédében egyetértett azok-
kal, akik nem tesznek kü-
lönbséget a huszadik szá-
zad két véres diktatórikus 

rendszere, a nácizmus, va-
lamint a kommunizmus fel-
építését megcélzó szocializ-
mus között.

– A két rendszer abban is 
azonos, hogy már kiindulás-
ként mindkettő elveti a ke-
reszténységet, amely pedig 
meghonosította Európában a 
szabadságot, a Teremtő előtti 

egyenlőséget, az emberi jogok 
tiszteletét, a népek és nemze-
tek közötti testvériség és 
egyenjogúságát, a helyes tole-

ranciát, szolidaritást és hu-
manizmust. Ezen értékek he-
lyébe saját elveiket helyezték 
– mondta az államtitkár. Majd 
így folytatta: – az istentelen-
ség törvényszerűen emberte-
lenségbe fordult. Ennek kö-
vetkeztében a nácizmusnak 
mintegy 6 millió, a kommunis-
ta diktatúráknak csaknem 
100 millió ártatlan halálos ál-
dozata lett – hangsúlyozta.

A meg em lékezésen 
Aradsz  ki András a többi kö-
zött beszélt még az esemé-
nyek történelmi hátteréről, 
emellett hangsúlyozta a hit 
és a keresztényi értékek fon-
tosságát. Azt is mondta: nem 
lenne értelme az ilyen meg-
emlékezéseknek, ha csak a 
történelem szenvedésekkel 
teli eseményeit sorolnánk és 
a múlton siránkoznánk, majd 
kiemelte: inkább tanulni kell 
belőle és a jövőnket alapító 
jelenre kell összpontosítani.

Ezután Aradszki András, 
T. Mészáros András, Érd, 
Bogó László, Diósd és Szol-
noki Gábor, Tárnok polgár-
mestere megkoszorúzták az 
emlékművet, majd az egybe-
gyűltek gyertyát gyújtottak.
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„Minden a gyermekek biztonsága érdekében történik”

A megemlékezés a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét
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Dom onkos Béla köszöntése
A Poly-Art Alapítvány küldöttsége a múlt pénteken ott-
honában, alkotásaival díszített műtermében köszön-
tötte fel Domonkos Béla szobrászművészt születés-
napja alkalmából. 

A művész örült a látoga-
tásnak, mert mint mondta, 
13 éve – mióta szeretett fe-
leségét eltemette – egyedül, 
s amennyire bírja, munká-

val tölti a napjait. Pár héttel 
ezelőtt nagy boldogság 
érte, amikor megtudta, 
hogy a rengeteg előkészüle-
tet követően, végre a mel-
bourne-i Olimpiai Parkban 
is felavatták a Puskás Fe-

rencről készült életnagysá-
gú szobrának pontos máso-
latát. Jelenleg egy kisebb 
megbízáson dolgozik, de 
hangsúlyozta: számára 

soha nem létezett kisebb 
vagy nagyobb feladat, csak 
a feladat! Amit bevállalt, 
azon szívvel-lélekkel, teljes 
odaadással, s addig dolgo-
zott, amíg nem volt megelé-
gedve a végeredménnyel. 

Az érdi szobrászművész február 25-én lett 83 éves. Isten éltesse őt 
még sokáig!

Visszapillantók a galériában

Új  valóságot teremtő tükröződések
Félúton – ezzel a címmel nyílt városunkban önálló kiál-
lítása Kalocsai Enikőnek. A festőművész az utóbbi pár 
évben kapcsolódott be az Érdi Művésztelep munkájába, 
így a közös tárlatokon már találkozhattunk munkáival.

A múlt péntektől látható 
tárlaton a művész az elmúlt 
tíz esztendőben készült al-
kotásait láthatja az érdi kö-
zönség. Kalocsai Enikő fes-
tésmódja kétpólusú, van, 
amikor figurális, máskor 
pedig absztrakt. Bár, ha jól 
megfigyeljük, az elvontabb 
képek is mélyen természetel-
vűek. A fodrozódó vizet, a 
kék eget, a vörös cserjét, 
esetleg a sárga pitypangot 

ábrázolják – mutatott rá a 
Félúton című kiállítás érté-
kelésében Lóska Lajos. A 
művészettörténész elsőként 
a talán furcsának tűnő, szá-
mos visszapillantó tükröt 
megjelenítő, s bennük a tük-
röződést bemutató alkotáso-
kat említette. A gépkocsi 
tükrében megjelenő tájat, 
hídkorlátot vagy utat ábrá-
zoló munkák témája már jó 
ideje foglalkoztatja a mű-
vészt.

Korábban azt tanították a 
képzőművészetben, hogy a 
műalkotás a valóság vissza-
tükröződése, sőt már a gö-
rög filozófusok is ezt mond-
ták. Ám a 20. század elejére 
ez a kijelentés akként módo-
sult, hogy a művészet nem-
csak visszatükrözi a lát-
ványt, s esetleg inspirációt 
nyer belőle, hanem, mint a 
nonfiguratív festők megfo-
galmazták: új valóságot, új 
látványt teremt. Ezen túl 
azonban a tükör, mint tárgy, 
maga is szimbólum. Nem-
csak a régi korokban tulaj-
donítottak varázserőt ennek 
az eszköznek, hanem a mély-
lélektanban és az álomfej-

tésben is fontos szerepe van 
– emelte ki Lóska Lajos, 
majd Kalocsai Enikő másik 
témáját,  a  kék  színű  vize-
ket, hullámokat és világos-
kék eget ábrázoló képeket, 
illetve ugyancsak a termé-
szetre utaló sárga-zöld meg-
jelenésű kompozíciókat mint 
emlékképeket említette. 
Ezen munkák egyszerre 
szimbólumok és a felület tex-
túráját, faktúráját bemutató 

alkotások. A víz, az élet vize 
ősi jelkép. A prehisztorikus 
és antik kultúrában a víz 
maga is egy istenség. Az em-
beriség mindig hitt a víz tisz-
tító, gyógyító erejében, s 
ezek a művek ezt az emlék-
képet is felidézik bennünk – 
mondta a művészettörté-
nész, hozzátéve, hogy Kalo-
csai Enikő roppant követke-
zetes alkotó, szeret alapo-
san körüljárni egy témát, 
ezért fest gyakran sorozato-
kat, ahogyan ez a Félúton 
című kiállításán is megta-
pasztalható. 

A kiállításon a festménye-
ket öt darab konstruktív for-

mavilágú, ugyancsak a tük-
röződést demonstráló ob-
jektum egészíti ki. A művész 
lapunknak nyilatkozva el-
mondta, hogy az itt látható 
alkotásokat válogatva arra 
is figyelt, hogy legyen egy 
természetközeli ciklus is a 
munkáiból, valamint olya-
nok is, amelyek konkrétu-
mokból indulnak ki. A víztü-
kör folyamatosan változik, 
mozog, s ezt a változást pró-
bálja valamilyen formában 
megragadni. Ugyanez a 
mozgás érzékelhető a visz-
szapillantóknál is: egy ké-
pen belül megvan a mozdu-

lat előtte és mögötte is, így 
ezek a festmények egy fo-
lyamatot kísérelnek megra-
gadni. Kalocsai Enikő azt is 
elárulta: kiállítása több ok-
ból kapta a Félúton címet. 
Egyrészt azért, mert a képei 
úgy épültek föl, hogy mind-
egyik témához van még mit 
hozzáadni. Másrészt egy 
személyes élethelyzet, köl-
tözése, s a napokban betöl-
tött 50. születésnapja okán 
is úgy látja: félúton találta 
magát. A kiállítás megnyitó-
ján Winand Gábor, a tava-
lyi év legjobb jazzénekese 
játszott szaxofonon.

QQ Bálint Edit

Kalocsai Enikő munkái március 25-ig láthatóak az Érdi Galériában

A gépkocsi tükrében megjelenő tájak témája már jó ideje foglalkoz-
tatja a művészt

INTERSPARhipermarketnyílik Érden
Többek között posta, étterem, kávézó, drogéria, optikai
szaküzlet és egy hatalmas hipermarket várja a vásárlókat
március 3-tól az Iparos utcai autópálya-csomópont mellett.
A beruházás 4,1 milliárd forintba került, mellyel 100 új mun-
kahely létesült.

Remek hír az érdiek számá-
ra, hogy mostantól egyszerűb-
ben, gyorsabban és kényelme-
sebben intézhetik a nagybevá-
sárlást és a fontos ügyeiket,
hiszen a SPAR megnyitotta
legújabb bevásárlóközpontját,
amelyben egy 3 ezer négyzet-
méteres INTERSPAR hiper-
market is található.

A komplexum megkönnyíti
a helyiek mindennapjait, hi-
szen a fejlesztésnek köszönhe-
tően nem csak egy bevásárló-
központ nyílik meg az Iparos
utcai autópálya-csomópont-
nál, de a környék úthálózata
és infrastruktúrája is hatal-
mas fejlődésen ment át, sőt, a
családosok nagy örömére egy
játszótér is helyet kapott.

A SPAR a környezettudatos
szemlélet elkötelezett támoga-
tójaként innovatív és „zöld”
megoldásokat alkalmazott a
bevásárlóközpont megépítése-
kor, így a beltéri világítást
energiatakarékos LED izzók
adják, a hűtés és fűtés korsze-
rű, környezetbarát módon tör-
ténik.

Az érdi INTERSPAR az áru-
házlánc 33. hipermarket üzle-
te, amely a már jól megismert
minőséget képviseli. A terve-
zők a letisztult, és praktikus
megoldások mellett döntöttek
a bevásárlóközpont kialakítá-
sakor, így a vásárlás nem csak
kellemes élményt, de időmeg-
takarítást is jelent. Az üzletbe
belépve azonnal egy piactéren

találjuk magunkat, ahol friss
zöldségek és gyümölcsök kö-
zött válogathatunk. Tovább
haladva a látványpékséghez
jutunk, amelyet a helyben ké-
szült péksütemények illata
leng körül. Az üzlet további
részeiben megtalálunk min-
den olyan terméket, amelyet a
SPAR széles kínálatától meg-
szokhattunk.

Az áruházhoz tartozik egy
SPAR to Go étterem is, ahol
friss, minőségi alapanyagok-
ból előállított grilltermékeket,
szendvicseket, salátaféléket
és egyéb helyben készült fi-
nomságokat kóstolhatunk
meg, miközben akár ingyen
internetezhetünk is a wi-fi se-
gítségével.

Az autóval érkezőket hatal-
mas parkoló várja, ráadásul
újdonságként elektromosau-
tó-töltő állomást helyeztek el,
amely a villanymotoros autót
1-6 óra alatt feltölti. A tömeg-
közlekedést is úgy alakították
ki, hogy a környéken lakók a
lehető legegyszerűbben köze-
líthessék meg a bevásárlóköz-
pontot, így a főbejárat elé
buszmegállót építettek.

Az áruház elérhetősége
és nyitva tartása:

2035 Érd, Iparos utca
Nyitva tartás:

H-SZ: 6:00-22:00, V: 8:00-19:00

(X)
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Tég ed is érdekel Érd? 
Mikor tárták föl az érdi ősemberi telepet? Melyek Érd 
védett növény- és állatfajai? Milyen lehetett a barlangi 
medve? – Többek között ezekre és ehhez hasonló kérdé-
sekre kell válaszolniuk azoknak a diákoknak, akik 
részt vesznek a Magyar Földrajzi Múzeum idei helyis-
mereti vetélkedőjén.

Több mint egy évtizeddel 
ezelőtt indult el az a városi 
verseny, amelyre az 6–8. 
osztályokban tanuló általá-
nos iskolások jelentkezhet-
nek. Az Érdekel Érd? elneve-
zésű vetélkedő nagyszerű 
lehetőséget kínál arra, hogy 
a városunkban élő diákok 
minél jobban megismerjék 
közvetlen környezetük törté-
netét, természeti és épített 
értékeit. Az érdi általános 
iskolák háromfős csapatok-
kal nevezhetnek a vetélkedő-
re. Az első forduló feladat-
lapjait március 20-ig kell el-
juttatniuk a Magyar Földraj-
zi Múzeumba, s egyben ez 
lesz a nevezésük is a kétfor-
dulós versenyre. Az első ré-
sze városunk elhelyezkedé-
séről, közvetlen környezeté-
ről, valamint természeti ér-
tékeinek ismeretéről szól. A 
második forduló április 21-
én zárul, addig kell bekülde-
ni azokat az íveket, amelyek-
ben az Érd történetére vo-

natkozó, az őskortól a XX. 
századig terjedő időszak 
eseményeiről fogalmaztak 
meg kérdéseket. A résztve-
vőknek nem okozhatnak 
nagy fejtörést a feladatok, 
mert a hozzájuk kapcsolódó 
szakirodalmat is mellékel-
ték a múzeum munkatársai. 
Ha ezt figyelmesen elolvas-
sák, hamar rátalálnak a 
pontos válaszokra – tudtuk 
meg Mácsai Anettától, a 
múzeum igazgatóhelyettesé-
től, aki azt is elárulta, hogy 
bár a helyismereti vetélkedő 
sokat változott az évek so-
rán, arra mindig ügyeltek, 
hogy a feladatok játékosak 
legyenek, mert így nemcsak 
a vetélkedő lesz emlékeze-
tes, hanem az itt szerzett is-
meretek is tartósan megma-
radnak. A múzeum munka-
társai értékelik, majd össze-
sítik a két forduló eredmé-
nyeit, s a legjobb öt csapat a 
döntőben mérheti össze fel-
készültségét.  n BE

Irány Nagyvárad és Nyitra!

Rég i-új elnök az egyesület élén 
Nemrég tartotta meg tisztújító közgyűlését az Érdi Len-
gyel–Magyar Kulturális Egyesület. A vezetőség megvá-
lasztása mellett a tagok elfogadták az elmúlt időszak és 
a tavalyi évi beszámolót, valamint az idei programter-
vet. A korábbiakhoz hasonlóan sokrétű, igen gazdag 
terv megvalósítását tűzték ki célul.

Újraválasztották a kultu-
rális szervezet vezetőjét, így 
a jövőben is Bazsóné Megyes 
Klára marad a Lengyel–Ma-
gyar Kulturális Egyesület 
elnöke. Vezetőségi tag Se-
bestyénné Ewa, Baka Györ-
gyi a régi tagok közül, Bár-
dosi Mónika és Dózsa Lajos 
pedig újonnan megválasz-
tott vezetőségi tagként mun-
kálkodik az egyesületben. 

A régi-új elnök 2013-ban 
vette át a szervezet vezeté-
sét és az volt az alapelve, 
hogy megtartja mindazt, 
ami bevált és jól működött, s 
csak azon változtat, ami 
nem vezetett eredményre. 
Ahogy akkor, most is fontos-
nak tartja a lengyel hagyo-
mányok megőrzését, a vallá-
si ünnepek megtartását, va-
lamint a lengyel vonatkozá-
sú megemlékezések meg-
szervezését. Szakmai prog-

ramjaikon könyvbemutató-
kat tartanak vagy történel-
mi előadásokat hallgatnak 
meg lengyel–magyar témák-
ban. Minden esztendőben 
megemlékeznek a mohácsi 
csatában hősi halált halt len-
gyelekre az érdi II. Lajos em-
lékműnél. A történelmi jelle-
gű tanulmányutakon nem-
csak a lengyel történelem-
mel ismerkednek, hanem 
kutatják a magyar vonatko-
zásokat, és a magyarországi 
lengyel emlékhelyeket is föl-
keresik. Idén sor kerül Zajti 
Ferenc Szeptember katonája 
című filmjének vetítésére, 
valamint a résztvevőknek 
alkalmuk lesz a szerzővel is 
találkozni, beszélgetni. A 
film középpontjában a 99 
éves Nizalowski Ernő piló-
ta által megélt, elbeszélt 
élettörténet áll. Az egyesület 
tagjai április elején megtart-

ják a lengyel hagyományos 
húsvéti rendezvényüket, 
majd – ahogy minden évben 
– idén is koszorúznak a 
Katyn-emlékműnél. Május-
ban a Szent László-év alkal-
mából egy izgalmas törté-
nelmi jellegű kirándulást 
terveznek Nagyváradra. Jú-
lius 23-án csendes koszorú-
záson vesznek részt a mohá-
csi csata érdi emlékművénél, 
majd ugyanitt szeptember-
ben tartanak közös megem-
lékezést a lengyel nagykö-
vetséggel és a lubaczów-i 
küldöttséggel. Előtte azon-
ban egy sziléziai tanulmány-
utat is célul tűztek ki, s 
szeptemberben id. Antall Jó-
zsef és Baló Zoltán ezredes 
sírjánál koszorúz az egyesü-
let küldöttsége. A Szent 
László-év programjait foly-
tatva felkérik Zsoldos Attila 
történészt, tartson előadást 
Szent Lászlóról és koráról, s 
egy nyitrai tanulmányutat is 
tervbe vettek október folya-
mán, ez azonban egy pályá-
zat függvénye. Novemberben 
a lengyel függetlenségi nap-
pal kapcsolatban lesz ren-

dezvényük, de egyelőre még 
megbeszélés tárgya, milyen 
programra számíthatnak a 
tagok és az érdeklődők. 

Bazsóné Megyes Klára 
hangsúlyozta: rendkívül fon-
tosnak tartja a lengyelorszá-
gi tanulmányutakon való 
részvételt, mert roppant ta-
nulságosak számukra, s 
emellett kiváló közösségépí-
tő erejük is van.  Az elmúlt 
négy év úti célja Galíciában 
Krosnó, Iwonicz-Zdroj, Új-

szandec, Ojców, Krakkó és 
Ustron volt. Az egyesület 
tartalmas programjaival is a 
két nép barátságának erősí-
tését szolgálja. Továbbra is 
arra törekszenek, hogy az 
Érden és a térségben élő len-
gyelek, lengyel származású-
ak és magyarok között jó 
szellemi kapcsolatot hozza-
nak létre – emelte ki Bazsó-
né Megyes Klára, a szerve-
zet régi-új elnöke.

Qn B. ÁBrahÁm

Az ülésen a tagok ismét Bazsóné Megyes Klárát választották meg 4 
évre elnöknek
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AmAgAzinbAn vAlómegjelenésről,
A szAbAd hirdetési felületekről
hirdetési tAnácsAdó kollegáink,

gyfélszolgálAti irodáink tájékoztAtják!

AmAgAzinbAn vAlómegjelenésről,

Esküvő 2017.
melléklettel!melléklettel!

Fókuszban a család!

Sztárinterjú
Náray Erikával

Indul a kertI szezon -

vIrágosítsunk!

ü

gos su !

Interjúk, cIkkek,
hasznos ötletek

a család mInden tagjának

3-99 éves korIg

Gyereksarok

I
v

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

Nagykanizsa

Márciusban isMétMegjelenik
a családMagazinja

Programajánló
6 megyéből

44
51
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2017 Márciusi
programok a Nijama Jógastúdióban

0630/5450-722
2030 Érd, Szabadság tér 11. / Ergoline szolárium fölött

Március 4. (szo) 9:00-12:00
Stresszoldó tréning
gyerekeknek Dettivel

Március 4. (szo) 17:00-18:30
Meditációs klub Mónikával

Március 5. (vas)
13:00-16:00
Stresszoldó tréning
gyerekeknek Dettivel 17 00 18 30

M
S
g

Március 11. (szo)
15:00-18:00
Teremts helyet az újnak
-meditáció Timivel

Március 18. (szo)
10:00-12:00

Párosjóga-Ringatás
(Anita és Gabi)

Március 25.
(szom) 18:00-20:00
Gyógykéz Spiritáltec
Lélekhegedû Relax

További információ:
www.nijamajoga.hu

www.facebook.com/nijamajoga.hu

Március 19. (vas)
17:30-19:00

Samsara
Boulevard koncert

Március 18.
(szo) 15:00-18:00
Bevezetás a
meditócáióba
Mónikával

Március 12. (vas)
15:00-17:00

Astanga
elsõsorozat gyakorlásl

M
(

B
m
M

Március 12. (vas)
17:30-18:30
Hangutazás
-avagy SattwAndi
Hangfürdõ Mantrákkal

44
67

45



1 termék, 2 lehetőség…

Most10%-os kedvezménnyel
vásárolhatodmeg kifutó kollekciós
laminált padlóinkat…

vagy
hamég különlegesebb összhatást
szeretnél elérni, kérd hozzá a gyári

design szegélylécet ajándékba!
2030 Érd, Budafoki út 14.
( 23/375-833
www.hubertparketta.hu

4
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a
készleterejéig

tart!
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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
ÜNNEPI GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
Eredményhirdetés és kiállítás
megnyitó
Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulójának tiszteletére hirdetett 
kiállítást megnyitja Regős Ágnes képző-
művész
A kiállítás megtekinthető április 5-ig. Az 
alkotások átvehetők április 10-től a mű-
velődési központban
Március 10-én, pénteken 15 órakor

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
További információ Czinderné Bea  
06 30 597 8823
Minden vásárlót szeretettel várunk!
Március 11-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Munkások
Hancsovszki János fotókiállítása
Megtekinthető március 6-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Téli mese
Körmendi Zizi fotográfiái
Megtekinthető március hónapban

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

KLUBÉLET
KERTBARÁT KÖR
„Csillagvirágtúra”  
a Beliczayszigetre
Találkozó március 4-én 10 órakor, Ófalu 
Thermál Hotel parkolójában. Esőnap 
március 12.
Bővebb információ a 06 30 549 4230-as 
telefonszámon
Március 4-én, szombaton 10 órától

VITALITÁS KLUB
Eligazodás az életben
Előadó Kalocsainé Ressinka Eszter
Március 6-án, hétfőn 17 órától

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Óreocereus nemzetség
Előadó Izsai Tamás
Március 9-én, pénteken 17 órakor

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

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
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpátmedence 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 szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszá-
mon vagy a www.csukalib.hu honlapon

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

FELNŐTTKÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
Az ausztrál és az új-zélandi irodalom 
gyöngyszemeiből
Március 15-ig

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

GYERMEKKÖNYVTÁR

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

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett 

INGYENES a beiratkozás. Családi 
jegy váltása, érvényes 

diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 

nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos 
típusú anyagának (CD, DVD) 

kölcsönzésére nem vonatkoznak.

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

TÁRLAT
Félúton
Kalocsai Enikő kiállítása
Megnyitja Lóska Lajos művészettörté-
nész. Közreműködik Winand Gábor sza-
xofonon
Megtekinthető március 25-ig

4
4
80

6
9

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

3 fős csapatainak

Jelentkezés az első forduló kitöltésével és
beküldésével lehetséges március 20-ig.

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.

44
80

87
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Március 6., 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
 Ipress Center Vác–Érd 
21:40 Élő örökségünk  15/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  Bibliai szabadegyetem    

90/35. 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

Március 7., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi labdarúgó-baj-

nokság
 Érdi VSE–ETO FC Győr
21:40 Trafó Jazz Klub
 Duola és Borbély Mihály
22:30 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
23:30  Műábránd 
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00 Híradó
 0:15 Tűzijáték

Március 8., sZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

90/36. rész 
21:00 A vád: emberölés
  krimi, 1974
 R: E.W. Swackhamer 
22:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 Tűzijáték

Március 9., csÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd – EXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 sztárportré 88. rész
20:05  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság 
Ipress Center Vác–Érd (ismétlés) 

21:45 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!                                                                                                                               
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

Március 10., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 székely Kálvária 
 dokumentumfilm
20:00 Herkules 
 olasz-amerikai kalandfilm, 1983
 R: Luigi Cozzi

22:00 sztárportré 88. rész 
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó
  0:00 Tűzijáték

Március 11., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 64. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 A vád: emberölés
  krimi, 1974
 R: E.W. Swackhamer  
22:15  Bibliai szabadegyetem    

90/36. rész 
23:15 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 23:45 Tűzijáték

Március 12., 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 Herkules
 olasz-amerikai kalandfilm, 1983
 R: Luigi Cozzi
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.
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FEL HÍVÁS Az AVArégEtéS SzAbÁLyAinAk bEtArtÁSÁrA
érd Megyei Jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.

érd Város Önkormányzat képviselő-testületének az ingatla-
nok és közterületek tisztán tartásáról és a szervezett hulla-
dékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005. (Vii. 01.) számú önkormányzati rendelete alapján:

•	 Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és 
telken szabad égetni, úgy, hogy az az emberi egészséget és 
a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne 
okozzon.

•	 Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommu-
nális, állati eredetű, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, 
veszélyes hulladék).

•	 A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak 
úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt 
ne jelentsen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőbe-
rendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén 
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

•	 A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.

•	 A kert tisztán tartása céljából az avar, kerti hulladék a tűzvédel-
mi előírások betartásával elégethető.

•	 Az avar és kerti hulladék égetése a város egész területén min-
den év

február 15. és április 30.,  
valamint október 15. és november 30. között  

engedélyezett.

•	 Tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az azt megelőző na-
pon délután 16 óra után, illetve, ha az illetékes miniszter a 
fenti időszakban tűzgyújtási tilalmat rendel el.

•	 Tilos az avar és kerti hulladék égetése az orvosi rendelők, hit-
életi középületek, az iskolák és óvodák, szociális intézmények 
100 m-es körzetében munkanapokon 18.00 óra előtt, valamint 
hitéleti középületek esetében a szertartások ideje alatt is.

•	 Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területein tilos az avar 
és a kerti hulladék égetése. Az avar és kerti hulladék égetésére 
csak vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzéskor 
kerülhet sor.

A fenti jogszabályok megsértése esetén a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének 
jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (Xi. 7.) önkormányzati 
rendelet alapján

50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság,

illetve természetes személy esetén 200 000 Ft-ig,

jogi személy esetén 1 000 000 Ft-ig terjedő

közigazgatási bírság szabható ki.

kérjük a lakosságot, hogy az avarégetéssel kapcsolatos elő-
írásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdeké-
ben – önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

FEn  ntArtÓi kÖzLEMény Az ÓVODAi bEirAtkOzÁSrÓL
Érd Megyei Jogú Város Köznevelési és Művelődési Bizott-
sága a 2017/2018. nevelési évre az önkormányzat által 
fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat 
határozta meg: 
2017. április 24. (hétfő) 8–17 óráig;
2017. április 25. (kedd) 8–17 óráig.
A beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumen-
tumok:
•	 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító 

igazolvány,
•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•	 a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
•	 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa,
•	 a gyermek taj-száma.
tájékoztató az óvodai jogviszony létesítésére 
vonatkozó jogszabályokról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjá-
ig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell 
részt vennie.
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is telje-
síthető.
A jegyző a gyermeket a szülő kérésére – külön eljárásban 
– az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életév betölti, felmentheti a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indo-
kolja.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai neve-
lésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meg-
határozott időtartam kezdő időpontjáig nyújthatja be 
kérelmét a lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá 
a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda 
vezetőjéhez.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kö-
telezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül 

értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke 
már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a 
jövőben külföldön teljesíti. 
Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket el-
sősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amely-
nek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők 
szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében 
is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárás szabályai
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdése alapján az 
óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek 
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vo-
natkozó döntését határozati formában közli a szülővel 
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 
huszonegyedik munkanapig.
Az Nkt. 37.§–38.§-ai alapján az óvoda döntése ellen a 
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvos-
lati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodave-
zetőnél. Az eljárás során a települési önkormányzat által 
fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző 
jár el, és hoz másodfokú döntést. 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése 
esetén alkalmazható jogkövetkezmények
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 
szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői 
értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala 
folytatja le.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai felvétele
A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába 
való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslata szükséges.
Érdi Kincses Óvoda (2030 Érd, Béke tér 1.) és tagóvodáiban:
•	 azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, 

akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlő-
désének tartós és súlyos rendellenességével küzde-
nek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyer-
mekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekin-
tetében, a Fácán Tagóvodában (2030 Érd, Fácán köz 
3.) fejleszthetők,

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyer-
mekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak 
vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tag-
óvodában (2030 Érd, Fő u. 12.) fejleszthetők.

érdi Szivárvány Óvoda (2030 érd, Hegesztő u. 2–8.) 
és tagóvodáiban:
•	 azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, 

akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlő-
désének tartós és súlyos rendellenességével küzde-
nek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak,

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyer-
mekek, akik testi fogyatékossággal élnek, az Érdi 
Szivárvány Óvoda székhelyóvodájában (2030 Érd, 
Hegesztő u. 2–8.) fejleszthetők,

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyer-
mekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás te-
kintetében), a Kisfenyves Tagóvodában (2030 Érd, 
Erkel u. 4.) fejleszthetők,

•	 azok az integrálható, sajátos nevelési igényű 
gyermekek, akik autista tüneteket mutatnak, a 
Tusculanum Tagóvodában (2030 Érd, László tér 1.) 
fejleszthetők.

német nemzetiségi óvodai nevelés a Pumukli né-
met nemzetiségi Óvodában (2030 érd, riminyáki 
út 17.) biztosított.
Az óvodák, tagóvodák felvételi körzetét az Oktatási és 
Művelődési Bizottság 43/2014. (IX.11.) OMB határozata 
tartalmazza. 

köznevelési és Művelődési bizottság

15hirdetmény  | 2017. március 1. |

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd,

Apró Falva Bölcsőde

KISGYERMEKNEVELŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: a bölcsődei
ellátásban részesülő 1–3 éves
gyermekek szakszerű gondozása,
nevelése, fejlesztése, napközbeni
ellátása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• emelt szintű szakképesítés,

csecsemő- és kisgyermek-
nevelő (BA), bölcsődei
szakgondozó (OKJ), cse-
csemő- és kisgyermekgon-
dozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gon-
dozó (OKJ), csecsemő- és
gyermeknevelő-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó,
-nevelő (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő asszisz-
tens (FOKSZ), csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ),
vagy ezen képesítések
valamelyikével rendelkező
védőnő, pedagógus, felsőfo-
kú szociális alapvégzettségű
személy, vagy gyógype-
dagógiai asszisztens (OKJ)
(kizárólag csecsemő- és
gyermekgondozó (OKJ)
képesítéssel rendelkező
személy esetén);

• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivá-

ciós levél;

• iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat;

• 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány;

• hozzájárulási nyilatkozat a
személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő keze-
léséhez.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a
pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. március 23.
A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak

a Szociális Gondozó Köz-
pont – Érd címére történő
megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/316/2017, valamint a
munkakör megnevezését:
kisgyermeknevelő.

• 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 elbírálásának mód-
ja, rendje:
a munkakör betöltése kizárólag a
megjelölt végzettségekkel lehet-
séges;
az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallga-
táson vesznek részt;
azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pá-
lyázó a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2017. március 24.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Bölcsőde

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A vezetői megbízás időtarta-
ma: a vezetői megbízás határozott
időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
• a szakmai irányelveknek és a

belső szabályzatoknak meg-
felelően szervezi és koordi-
nálja a tagintézmény egysé-
geinek munkáját a hatékony
működés érdekében;

• a bölcsődei ellátásban ré-
szesülő 1–3 éves gyermekek
szakszerű gondozása, neve-
lése, fejlesztése, napközbeni
ellátása.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, csecsemő- és kis-

gyermeknevelő (BA), vagy 2.
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermek-
gondozó (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gon-
dozó (OKJ), csecsemő- és
gyermeknevelő-gondozó
(OKJ), kisgyermekgondozó,

-nevelői (OKJ), csecsemő- és
kisgyermeknevelő asszisz-
tens (FOKSZ), csecsemő- és
gyermekgondozói (OKJ)
végzettséggel rendelkező
orvos, pszichológus, pedagó-
gus, intézetvezető, szakok-
tató, védőnő vagy felsőfokú
szociális alapvégzettségű
személy;

• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: legalább 3–5 év vezetői-
szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivá-

ciós levél;
• iskolai végzettséget igazoló

bizonyítványmásolat;
• 3 hónapnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány;
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő keze-
léséhez.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a
pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. március 22. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén Szilvia
nyújt, a 06 23 520 362-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak

a Szociális Gondozó Köz-
pont – Érd címére történő
megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/313/2017, valamint a
munkakör megnevezését:
kisgyermeknevelő;

• 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 elbírálásának mód-
ja, rendje:
• a munkakör betöltése kizá-

rólag a megjelölt végzettsé-
gekkel lehetséges;

• az érvényes pályázatot
benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek
részt;

• azon pályázatokat áll mó-
dunkban elfogadni, amelyek
hiánytalanul kerültek elkül-
désre, illetve a pályázó a kiírt
feltételeknek maradéktala-
nul megfelel.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. március 24.
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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

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

TÁJÉKOZTATÓ HÁZHOZ MENŐ 
SZE LEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL

Ismételten felhívjuk 
a tisztelt lakossági 
ügyfeleink figyelmét, 
hogy 2017. január 1-jé-
től megváltozott a ház-
hoz menő szelektív 
hulladékgyűjtő járatok 
menetrendje, Érd vá-
ros egész területein. 
Az ezzel kapcsolatos 
részletes információ-
kat az Érdi Újság el-
múlt lapszámaiban 
megjelentettük.

Ha ezzel kapcsolat-
ban bármilyen kérdés 

felmerülne vagy vala-
milyen okból nem sike-
rült tudomást szerezni 
az új menetrendről, 
kérjük, hog y az  
erdmost.hu portálon, 
az ÉTH honlapján 
vagy az ÉTH Ügyfél-
szolgálatán szívesked-
jenek tájékozódni, ér-
deklődni!

Tegyünk közösen 
városunk tisztaságá-
ért!

Az ÉTH  
sajtószolgálata 

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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A Fészek Gyermekvédő Egyesület
Gyermekek Átmeneti Otthona
munkatársat keres érdi telephelyére

NEVELŐ munkakörbe.
Szakirányú végzettség szükséges:
• felsőfokú szociális vagy peda-

gógus végzettség;
• vagy gyermek és ifjúságvédel-

mi tanácsadó oklevéllel rendel-
kező teológus, hittantanár.

Jogosítvány előny.
Bérezés Kjt. szerint.
Belépés: azonnal, határozatlan idejű
munkaviszony keretében.
A nevelő feladatai:
• elsősorban a gondozott gyer-

mekek iskolai tevékenységének
nyomon követése,

• tanulásban való segítés, kap-
csolattartás az intézményekkel,

• szabadidős programok szer-
vezése,

• az otthonba kerülő gyermekek
testi, szellemi és szociális
szükségleteinek felmérése,
kielégítésük megszervezése,
biztosítása,

• házirend, napirend megvalósu-
lásának elősegítése.

További információk: a www.
feszekegyesulet.hu honlapon találha-
tók. Önéletrajzát és motivációs levelét
az info@feszekegyesulet.hu e-mail
címre várjuk, Kisnémet Dávidné
otthonvezető részére.
Ha szereti a kihívásokat, és
szívesen kibontakoztatná krea-
tivitását, jelentkezzen hozzánk!
Legyen egy dinamikusan fejlődő,
elhivatott csapat tagja!
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A NYITÁS HETÉBEN FANTASZTIKUS PROGRAMOKKAL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

RÉSZLETEKÉRT ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÁRUHÁZBAN!

JÓ HELY, JÓ ÁR, JÓ DÖNTÉS!

INTERSPAR!
33.
ITT ANYITÁS: 03. 03.

PÉNTEK 6:00

ÉRD, IPAROS U. NYITVA TARTÁS: H–SZO.: 6–22, V.: 8–19
Gépész u.

Iparos u.
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.
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u.
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Parkoló
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 „Zongorálom” 
A múlt héten az érdi zeneiskola pedagógusai ültek 
vissza egy kicsit az iskolapadba, hogy kiváló szakem-
berek előadásait meghallgatva többlettudással bővít-
sék nevelési gyakorlatukat és ismereteiket. Az ötna-
pos projekthét alatt módszertani, technikai és tartal-
mi újdonságokat is megtanultak.

Közel két évtizedes gya-
korlat az érdi Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban, hogy a gyakorló zene-
pedagógusok időről időre 
művészek, vendégtanárok 
és zeneművészeti szakte-
kintélyek előadásaival szí-
nesítik a tanévet. Korábban 
elszórtan került sor a prog-
ramokra, majd három évvel 
ezelőtt a nevelőtestület el-
határozta, hogy egy hétbe 
sűríti azokat. Így született 
meg a zenepedagógiai 
szakmai projekthét ötlete, 
amit a múlt héten immár 
harmadszor tartottak meg 
az intézményben. 

– Az egyhetes előadás-so-
rozat azért vált be, mert így 
mindenki jobban ráhango-
lódhat elméleti tudásának 
elmélyítésére és olyan prog-
ramokat is be lehet tervez-
ni, amelyek nemcsak egy-
egy munkaközösségnek 
szólnak, hanem az általá-
nos pedagógiai ismeretek 
bővítését is szolgálják – ma-
gyarázta lapunknak Stiblo 
Anna, a zeneiskola igazga-
tója. Hozzátéve: Ebben az 
évben olyan területet is 

megcéloztak, ami napjaink-
ban már a művészeti iskolá-
kat is egyre inkább érinti: a 
fejlődési és tanulási nehéz-
séggel küzdő gyermekek 
zenei nevelése, illetve a kü-
lönféle zavarok, pszichés 
problémák felismerése és 
kezelése az oktatáson belül. 
Nagy Éva gyógypedagó-
gus, tanácsadó szakpszi-
chológus és Molnár Ildikó 
Éva gyógypedagógus-logo-
pédus A tanulási nehézség 
fejlődéslélektani háttere, 
osztályozása és kezelése 
címmel tartottak előadást. 

E témával foglalkozott Po-
zsár Eszter jazzszaxofon-
előadóművész, tanár és ze-
neterapeuta ismertetője is, 
aki arra mutatott rá, miként 
lehetséges a zenepedagógia 
eszközeivel eredményesen 
fejleszteni a tanulási prob-
lémákkal küzdő gyermeke-
ket. Ugyanakkor a tan-
tárgypedagógiai és szak-
módszertani előadásokra 
épülő programok is népsze-
rűek voltak. A magánéneke-
sek részére a szuggesztív, 
élményt adó előadásmód el-
érésére adott a gyakorlat-
ban is bevált tanácsokat 
Köves Péter, a Bécsi Állami 
Operaház egykori magán-
énekese. Manapság nem-
csak a felnőttek, a diákok is 
folyamatosan időzavarban 
vannak, egyre több az el-
foglaltságuk. A zenetanulás 
azonban az iskolai órákon 
túl sok otthoni gyakorlást is 
megkövetel a növendékek-
től. Szászné Réger Judit 
hegedűművész tanár arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
pedagógus milyen instruk-
ciókkal tudja segíteni a di-
ákját, hogy a gyakorlásra 

szánt időt a leghatékonyab-
ban tudja felhasználni. 
Apagyi Mária zongoramű-
vész tanár pedig a Zongorá-
lom címmel megtartott elő-
adásában a zene, a képző-
művészet és az improvizá-
ció témaköröket kísérelte 
meg egymáshoz közelíteni. 
Rostás Zoltán zongoramű-
vész tanár szintén ennek a 
hangszernek a zenei világá-
ba kalauzolta hallgatóit az 
Utazás a mikrovilágba cím-
mel megtartott prezentáció-
jában.

QQ Bálint Edit

A pedagógusok többlettudásukkal többet nyújthatnak diákjaiknak

Iskolakóstolgató a Telekiben
Február 27-én megkezdődtek a hagyományos iskolakós-
tolgató foglalkozások az Érdi Teleki Sámuel Általá-
nos Iskolában. 

Az öt hétfői alkalmon a le-
endő elsős tanító nénik mu-
tatkoznak be az első osztály-
ba készülő gyerekeknek és 
szüleiknek. A foglalkozáso-
kon játékos feladatokat olda-
nak meg a gyerekek, megis-
merkednek egymással és az 
iskolapaddal, és a lehetősé-
gekhez mérten kiválaszthat-
ják azt is, melyik tanító néni-
hez szeretnének kerülni. Mi-
vel a Teleki iskolában lehető-
ség van már első osztálytól 
angol, illetve német nyelvet 
tanulni, az utolsó foglalko-
záson megismerkedhetnek 
az idegen nyelveket tanító 
pedagógusokkal is. 

– Az iskolakóstolgató fog-
lalkozások iránt minden év-
ben nagy az érdeklődés: so-
kan mind az öt alkalomra el-
jönnek – mondta lapunknak 
Patkóné Séra Ilona igazga-
tónő, akitől megtudtuk azt is: 
három első osztályt tervez-
nek indítani a 2017/2018-as 
tanévben, ezek közül az 
egyik iskolaotthonos. 

– A kiemelt nyelvoktatás 
iskolánkban nagyon népsze-
rű és sikeres, a középiskolák 
visszajelzései szerint is; sok 
tanítványunk már idegen 
nyelven tanulja a közismere-
ti tárgyakat a gimnázium-
ban. Az elsősök közül 16–16 

gyermek heti két alkalom-
mal angol vagy német nyel-
ven tanulhat – osztálytársa-
ik addig differenciált foglal-
kozáson vehetnek részt –, 
negyedik osztálytól pedig 
már öt órában foglalkoznak 
az idegen nyelvvel. Ezekbe a 
csoportokba nincs felvételi: 
iskolakezdés után, már a 
gyermek készségeinek, ké-
pességeinek ismeretében te-
szünk javaslatot a szülőnek 
az idegen nyelvi csoportban 
való részvételre – hangsú-
lyozta Patkóné Séra Ilona.  

Az első iskolakóstolgatót 
február 27-én tartották, a kö-
vetkezőket március 6-án, 13-
án és 27-én, az utolsót pedig 
április 3-án délután három 
órától rendezik majd. 

QQ á. K.

Óvodai szakmai napok
Tizenkilencedik alkalommal rendeznek szakmai napo-
kat Érd óvodái: idén különlegesen sok (és neves) meghí-
vott előadót látnak vendégül. 

A szakmai napok egyik 
célja, hogy az intézmények 
és az óvodapedagógusok át-
adják egymásnak az úgy-
nevezett jó gyakorlatokat, 
másrészt szakemberek elő-
adásai segítségével elmé-
lyedjenek egy-egy témában. 

A háromhetes rendezvény-
sorozat keretében idén is 
sokféle előadást, bemutatót 
láthatnak az óvodapedagó-
gusok, az érdeklődő szülők, 
illetve a meghívott vendé-
gek: szinte minden hétköz-
napra jut egy rendezvény. 
Ebben az évben különösen 
sok meghívott előadó szere-
pel a szakmai napokon: a 
szabad játéktól az egész-
ségvédelmen és a lelki 
egészség megőrzésén át az 
érzelmi intelligencia, illetve 
a mozgás fejlesztéséig több-

féle téma is előkerül. Eljön 
Érdre Pécsi Rita nevelés-
kutató, dr. Kádár Anna-
mária pszichológus és dr. 
Pálfi Sándor dékánhelyet-
tes; tart előadást életmód-
tanácsadó, szakorvos és 
táncpedagógus is. 

– Ez egy alulról építkező 
rendezvénysorozat: az elő-
adókat a tagóvodák választ-
ják ki, olyan témákban, ame-
lyeket különösen fontosnak 
tartanak – mondta lapunk-
nak Simonics Gabriella, a 
Szivárvány Óvoda intéz-
ményvezetője, az óvodai 
szakmai napok program-
koordinátora, hozzátéve: 
bár idén az előadásokra fó-
kuszálnak, nagy szerepet 
kapnak a gyakorlati foglal-
kozások is. Ezek idén a kör-
nyezettudatosságot, a krea-

tivitást és a mozgást helye-
zik előtérbe, de olyan bemu-
tató is lesz, amelyen digitális 
okosjátékokkal ismerked-
hetnek meg az óvónők. 

– Ezek a rendezvények 
azért fontosak, mert gazda-
gítják a szakmai munkát. Az 
érdi szakmai napok nem-
csak a programok sokfélesé-
ge miatt egyedülállóak, ha-
nem azért is, mert három 

héten át tartanak – más tele-
püléseken jóval rövidebbek 
az ilyen jellegű rendezvé-
nyek, már ha vannak, nem 
beszélve arról, hogy egyedül 
nálunk van tizennyolc esz-
tendős hagyománya – zárta 
szavait Simonics Gabriella. 

A XIX. óvodai szakmai na-
pok március 6-ától 24-éig 
tartanak; a nyitott – szülők, 
érdeklődők számára is láto-
gatható – rendezvényekről 
az óvodákban lehet érdek-
lődni. 

QQ á. K.

Tavaly is nagy sikere volt az óvodai szakmai napoknak
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30/989-3523
www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/848-6067

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!
TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ

SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!
KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
Márciusban a tetőfóliákra 20% kedvezményt adunk az akciós

készlet erejéig a hirdetés felmutatása esetén!
KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!
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TŰZIFA
Gyors, pontos kiszolgálás.

Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.
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Érd, Felső utca 31/A
• 06 309509816www.tuzifaker.hu
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Szarvas István
villanyszerelőmester

Mobil: 0620/983-5948
E-mail: info@bauvill.com

Családi házak,
Ipari létesítmények,

Üzletek,
teljes körű villanyszerelése,

ELMŰ ügyintézéssel.

EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ
CENTRUM

2030 Érd, Iparos u. 30.
www.ema.hu

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

Rendeljen
2017. máRcius 15-ig
mműaa yaag aabb aakkko ,
j ótt vvaa y

RRee ő ytt
tavalyi áRon!

• norvégminőségi
termék
• gazdaságos működés
• 5 év cseregarancia
• országos kiszállítás
• könnyű szerelhetőség
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74

54

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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Iskolakóstolgató 

Az  érzékszervek jegyében
Szaglás, látás, tapintás és 
hallás, azaz az érzékelés 
lesz a középpontjában az 
Érdligeti Általános Iskola 
március 9-ei iskolakóstol-
gató foglalkozásának.

Az intézményben évtize-
des hagyománya van ezek-
nek az alkalmaknak: ősz-
szel, télen és tavasszal cso-
portos foglalkozásokra vár-
ják a tanító nénik a kicsiket, 
más és más témában.

– A kollégák – köztük a 
leendő elsős tanító nénik – 
több állomást terveznek, 
amelyeket a gyerekek for-
gószínpadszerűen járhat-
nak be – mondta lapunknak 
Vargáné Balogh Erika 
igazgatónő, hozzátéve: a fél 
ötkor kezdődő, egyórás fog-
lalkozáson a szülők végig-
kísérhetik gyermeküket, és 

a pedagógusokkal, az isko-
la vezetőségével is beszél-
gethetnek. 

– Április 6-án, a negye-
dik, azaz utolsó iskolakós-
tolgatón a mozgásé lesz a 
főszerep. Tartunk nyílt na-
pokat is, március 28–29-én, 
9 és 11 óra között: a négy 
negyedikes tanító bemutató 
órákra várja a leendő első-
sök szüleit. A pontos órabe-
osztásról honlapunkon tá-
jékozódhatnak az érdeklő-
dők – zárta szavait az igaz-
gatónő. 

Az Érdligeti iskolában a 
jövő tanévben is négy osz-
tályt kívánnak indítani; a 
beiratkozáskor lehetőséget 
adnak a szülőknek, hogy 
megjelöljék, melyik pedagó-
gust választják, és ezt lehe-
tőleg tiszteletben is tartják. 
Az iskolakóstolgatók azon-
ban nemcsak azért népsze-
rűek, mert itt pedagógust 
választhatnak, hanem 
azért is, mert így a kicsik 
megismerkedhetnek az is-
kolával, és nem félelemmel, 
hanem várakozással eltelve 
várhatják a szeptembert.

QQ Á. K.

Ing yenes szülésfelkészítő tanfolyam 
Március 7-én várandósságra, szülésre és szoptatásra 
felkészítő program indul a szakrendelőben. A Kötelék – 
Érd Térségi Közösség a Családokért civil csoport hatod-
szorra rendezi meg ingyenes rendezvénysorozatát. A 
kiscsoportos foglalkozások nemcsak a várandós, illetve 
babát tervező mamáknak, hanem apukáknak, sőt, nagy-
mamáknak is szólnak.

A felkészítő programot 
Bognár Krisztina védőnő, 
laktációs szaktanácsadó, 
Csörgő Andrea perinatális 
szaktanácsadó és dr. Kun 
Judit orvos, IBCLC laktáci-
ós szaktanácsadó vezetik.

– Foglalkozásainkat az 
eddigiektől eltérően nem 
csütörtökön, hanem kedden 
tartjuk, március 7-én, 21-én, 
április 4-én, 18-án, május 
2-án, 16-án, 30-án, illetve jú-
nius 13-án és 27-én. A tanfo-
lyamra délután öttől hét órá-
ig, a szakrendelő csecsemő-
tanácsadójában kerül sor, az 
Alsó utcai bejárat mellett – 

mondta lapunknak Bognár 
Krisztina. Az első foglalko-
zást egyébként ő tartja: té-
mája a várandósság alatti 
testi és lelki átalakulás, il-
letve a relaxációs gyakorla-
tok lesznek (az előadások 

tematikája, pontos időpontja 
megtalálható a www.csala-
dikotelek.hu honlapon).

– A kilenc alkalom ugyan 
egymásra épül, de nem köte-
lező minden foglalkozáson 
részt venni – hangsúlyozta a 
szakember (maga is három-
gyermekes anyuka), aki úgy 
tapasztalja: a szüléssel fog-
lalkozó délutánokra általá-

ban édesapák is eljönnek, a 
szoptatással kapcsolatosak-
ra azonban nem – pedig na-
gyon jó lenne.

– Azok az apák, akik részt 
vesznek ezeken a foglalko-
zásokon, jobb eséllyel tudják 
támogatni az édesanyát, ha 
a szoptatással probléma 
adódik – hangsúlyozta Bog-
nár Krisztina, aki lapunk-
nak elmondta azt is: a foglal-
kozások tematikáját a szü-
lők érdeklődési köre, illetve 
a korábbi tanfolyamokon ta-
pasztaltak alapján állították 
össze. Ezek az alkalmak 
nemcsak azoknak haszno-
sak, akik első babájukat ter-
vezik, illetve várják, hanem 
a többgyermekeseknek is, 
hiszen nemcsak informáci-
ókhoz, hanem társasághoz 
is juthatnak.

Aki pedig szeretne még 
több ismeretet szerezni vagy 
tanácsot kapni, azt Bognár 
Krisztina, illetve gyógytor-
nász és dúla várja Tárnokon, 
március 18-án tíz órától az 
ifjúsági házban, ahol ingye-
nes tanácsadói délelőttöt 
tartanak várandósoknak és 
kismamáknak.

QQ Á. K.
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Tri atlonedzés gyerekeknek
A tavaly alakult Érdi Kerékpáros és Triatlon 
Sportegyesület (ÉKTSE) sikeres évet zárt. Az 
egyesület tavaly áprilisban indította el a kerék-
páros utánpótlás-nevelést, amelyhez továbbra is 
várják a kerékpározni szerető gyermekek jelent-
kezését már óvodáskortól. A kerékpáros sikere-
ken felbuzdulva az idei évben az egyesület elin-
dítja a triatlonos utánpótlás-nevelés programját, 
amelyre szeretettel várja a sportolni szerető 
gyermekeket Érdről és vonzáskörzetéből.

Az utánpótláscsapat 
vezetőedzői posztját 
Bartos Dávid korosz-
tályos sprinttávos ma-
gyar bajnok fogja be-
tölteni. 

„Tizenkét éves ko-
rom óta versenyszerű-
en triatlonozom, imá-
dom ezt a sportágat. A 
három számból (úszás, 
kerékpározás, futás) a 
futás a kedvencem – 
mutatkozik be Bartos 
Dávid, akit a sportág 
után érdeklődő helyiek 
minden bizonnyal már 
ismernek, de legalább 
egyszer összefutottak 
már vele. – Az egyesü-
letben én fogom tartani 
a kerékpár-, a futás- és 
az erőnléti edzéseket. 
Jelenleg is versenysze-

rűen űzőm a triatlont, 
de emellett már három 
éve edzőként is tevé-
kenykedem. Szeretet-
tel várok minden mo-
zogni vágyó gyerkőcöt 
az ÉKTSE triatlon 
utánpótláscsapatába!”

Az úszóedzéseket 
Lukács Zsuzsanna 
fogja végezni, aki több 
mint tízéves tapaszta-
lattal rendelkezik a 
gyermekek úszásokta-
tása és edzése terüle-
tén. Az edzések köz-
ponti helyszíne az ÉRD 
Aréna lesz, ami megfe-
lelő hátteret biztosít az 
edzések levezetéséhez.

A sporteg yesület 
versenyzőit harminc-
szor szólították a do-
bogóra, ami minden 

tekintetben felülmúlta 
a várakozásokat. Kü-
lön öröm, hogy ebből 11 
érmet a hegyikerékpá-
ros utánpótláscsapat 
versenyzői szereztek 
meg. A hazai legna-
gyobb hegyikerékpá-
ros versenysorozaton, 
a Top-Maratonon pe-
dig Poteczin Anikó 
összetett kategória 
második, Kámán 
Krisztián pedig össze-
tett kategória harma-
dik helyet ért el.

QQ Domi

KARATE

Nyolc hazai arany!
Idén már harmadszor rendezték meg az ÉRD Arénában az Érdi 
Kyokushin Karate Sportegyesület szervezésében a hazai karate-
élet legnagyobb versenyét, az Ensi Érd Kupát, ahol a házigazda 
egyesület versenyzői nyolc arany-, öt ezüst- és négy bronzérmet 
szereztek. 

A viadalon öt ország 267 sporto-
lója vett részt, ám a versenyek előt-
ti két napon a sportág két ikonikus 
alakja, a spanyol Alejandro Na-
varro és az orosz Xenia Zasorina 
tartott szemináriumot. A verse-
nyen az érdiek közül – a nemrég 
Érd Kiváló Sportolója díjat megka-
pó – Ercsényi Dária első helyen 
végzett, csakúgy Ercsényi Dorka, 
Kánnai Bálint, Kui Gábor, Lup-
pej Balázs, Parádi Péter, Pálfi 
Zsombor és Vitay Luca (Parádi és 
Vitay Ercsényi Dáriával az Érd Ki-

váló Sportcsapata díjat is megkap-
ta, miután az egyesület katacsapa-
ta is átvehette az elismerést). 
Ezüstérmet szerzett Kurucz Bog-
lárka, Parádi Patrik, Patyi Ger-
gő, Tihanyi Kende és Virág Hen-
rik, míg a dobogó legalsó fokára 
Bense Dóra, Bense Péter, Pálfi 
Csingor és Szécsi Bendegúz állha-
tott. Az érdiek legközelebb március 
tizenegyedikén versenyeznek, 
amikor a kata (formagyakorlat) 
magyar bajnokságot rendezik meg.

 Q Domi

KÉzilABDA

Az  Arénában veretlenek!
Kiélezett végjátékban, fordulatos meccs után tartotta 
meg hibátlan hazai mérlegét az ÉRD női kézilabdacsa-
pata, amely az Alba Fehérvár KC-t győzte le 26–25-re a 
K&H női kézilabdaliga 13. fordulójában.

A meccs elején a vendégek 
két góllal elléptek, de ezt kö-
vetően gyorsan egyenlített is 
az ÉRD, ám a vezetést elő-
ször csak a tizennyolcadik 
percben tudta átvenni Szabó 
Edina együttese. 9–8 után 
azonban a fehérváriak is 
megújultak, s a szünetre 13–
13-as döntetlennel vonultak 
a felek.

A második játékrész ele-
jén úgy tűnt, az ÉRD felőrli 
ellenfelét, s magabiztos győ-
zelmet arat, hiszen a játék-
rész derekára négy góllal 
meglépett, ám a vendégek öt 
perc alatt egy 5–0-s szériá-
val fordítottak. Az ötvene-
dik percben egy érdi táma-
dásnál az alapvonali játék-
vezető, Túróczy József meg-
sérült, miután egy kisebb 
vaxfoltban leragadt a lába, s 
a fehérvári és az érdi gyú-
rók percekig tartó ápolása 
után lekísérték. A csapatve-

zetők aztán úgy döntöttek, a 
másik sípmester, Nagy Fe-
renc vezesse le egyedül az 
utolsó tíz percet. itt felvált-
va estek a gólok, hol az ÉRD, 
hol az FKC volt előnyben, 
majd két és fél perccel a 
vége előtt Szabó Laura ér-
tékesített hétméterese után 
Kiss Nikolett lőtte a találko-
zó utolsó gólját, hiszen ti-
zenöt másodperccel a vége 

előtt, 26–25-nél Szvetlana 
Gridnyeva kivédte Elena 
Djordjievszka hétmétere-
sét, így kiélezett hajrában 
megtartotta százszázalé-
kos mérlegét hazai pályán 
az ÉRD, amely győzelmével 
visszavette az FTC-Rail 
Cargo Hungariától a máso-
dik helyet a tabellán.

Az érdiek legeredménye-
sebb játékosa a hétgólos Kli-
vinyi Kinga lett, ám a hazai 
sikerhez nem csak Gridnye-
va védése kellett, hiszen Ja-
nurik Kinga hússzor hárí-
totta az ellenfél kísérleteit!

Szabó laura pedig hig-
gadtan értékesített hat hét-
méterest, miután egyet kiha-
gyott!

„Nem tudtuk azt a ritmust 
diktálni, amit elterveztünk a 
meccs előtt, de jókor tette 
hozzá mindenki a magáét, 
úgyhogy ez mutatja, hogy ez 
csapatmunka volt. Szveti vé-
dése nagyon kellett a végén, 
büszke vagyok rá és a csapat-
ra” – mondta Szabó laura.

„Ez egy remek mérkőzés 
volt. Nagyon kiélezett harc 
folyt a pályán, az Érd megint 
beleesett abba a hibába az 
első félidőben, hogy a nagy 

akarásnak nyögés lett a 
vége. Sok elkapkodott hely-
zetünk volt. A második fél-
időt jól kezdtük és a közepé-
re elég komoly előnyhöz ju-
tottunk, azzal, amivel ké-
szültünk. Pontosabban fejez-
tük be a támadásokat, aztán 
megint elkapkodtuk. Nagyon 
féltem ettől a végjátéktól, az-
tán, amikor visszajött hátrá-
nyából a Fehérvár, akkor 
nagyon kevés csapat tudott 
volna felállni, erőt találni, 
hogy ne veszítsen, de az Érd 
ilyen csapat” – fogalmazott 
Szabó Edina.

QQ Domonkos Bálint

Ercsényi Dária ezzel a mozdulatával nyert egy meccset

K&H női kézilabdaliga, 13. forduló
ÉRD–ALBA FEHÉRVÁR KC 26–25 (13–13)
ÉRD Aréna, 1000 néző. Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József
ÉRD: JANURIK – Kiss N. 2, M. González 2, A. Bulatovics 2, KIS-
FALUDY 3, KLIVINYI 7, Fekete B. Csere: Gridnyeva, Stojak (ka-
pusok), Signaté 1, SZABÓ L. 6 (6), Gulyás 2, Barján, Araújo 
1. Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása: 7. perc: 3–3. 14. p.: 6–7. 20. p.: 10–
9. 27. p.: 11–11. 38. p.: 17–14. 44. p.: 20–16. 48. p.: 20–21. 55. 
p.: 23–24.
Kiállítások: 6, ill. 6 perc
Hétméteresek: 8/6, ill. 7/4

Szabó Laura hétméteresből lőtt góljai nagyon kellettek az Érd sikeréhez

Az edzések időtarta-
ma heti 5x1 óra, ha-
vonta átlag 20–21 
edzést biztosítanak a 
gyermekeknek. Je-
lentkezési feltételek: 
betöltött 7. életév, 
stabil úszástudás (mi-
nimum 25 méter egy-
huzamban), saját ke-
rékpár. Az edzésekre 
március végéig folya-
matosan lehet jelent-
kezni.
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darts

Két csapatot indítottak
Alig másfél éve indult el Érden az 
Érdi Cápák Darts Club. Az egye-
sület első szezonja után a Buda-
pest Bajnokságban megnyerte a 
steel szakág B-csoportját, ezzel 
kiharcolta az első osztályban való 
indulást!

az Érdi Cápák a Budapesti darts 
szövetség által szervezett bajnokság-
ban a másodosztály B-csoportjában 
voltak érdekeltek az előző szezonban. 
a négycsapatos csoportban az érdiek 
az acéldarazsakkal és a Vecsés sE 
Mixszel, illetve a dömsödi tornádóval 
küzdöttek a feljutó helyért, ám utóbbi 
végül visszalépett és az érdiek feljutot-
tak az első osztályba. Méghozzá veret-
lenül!

„a szövetség úgy határozott, hogy a 
négy csoport győzteseit bajnoknak te-
kinti, így feljutottunk, hiszen az első 
osztály két csoportjából egy-egy ki-
esett” – tájékoztatott Gyárfás István, 
az Érdi Cápák klubvezetője.

az Érdi Cápák ezért a következő sze-
zontól két csapatot is indítanak, a mos-
tani, már igazolt, rutinos versenyzőket 
az első osztályban, az újabbakat a má-
sodosztályban. Emellett természete-
sen a soft szakában is ugyanúgy érde-
keltek lesznek, és a háziversenyeken is 
fejlődhetnek az egyesület sportolói.

„Folyamatosan fejlődünk és növek-
szünk, ezért úgy gondolom, hogy a mi-
nél több játéklehetőség szempontjából 
elengedhetetlen, hogy a másodosztály-
ban is induljunk” – indokolt a klubveze-
tő, de hozzátette, hogy egyelőre a rövid-
távú céljuk, hogy az első osztályban 
bent maradjanak. n DB

úszás

Vagonnyi érem
Az Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft. felnőtt és ifjúsági csapata, 
valamint 2006-os és fiatalabb 
csapata vett részt a Hódmező-
vásárhelyen rendezett kétna-
pos tavaszváró nyílt nemzet-
közi úszóversenyen, ahol re-
mek eredmények születtek, 
hiszen az érdiek tizenhárom 
arany-, tizenkét ezüst- és ki-
lenc bronzérmet szereztek.

Milák Kristóf visszatért! Ősz-
szel volt egy több hónapos „kiha-
gyása” a tehetséges sportolónak, 
s ezalatt nem versenyezhetett, 
ám a hódmezővásárhelyi verse-
nyen elért eredményeivel meg-
mutatta, hogy visszatért a me-
dencébe és komolyan számolni 
kell vele majd a felnőtt országos 
bajnokságon is – igaz, Milák eb-
ben az évben már többször ver-
senyzett, de ezúttal győzött 100 
pillangón, 100 gyorson, 50 háton, 
200 pillangón és 50 pillangón is. 
azért Miláktól nem sokkal ma-
radt el Joó Sára, aki négy ara-
nyat hozott két ezüst mellett, mi-
vel 100 háton, 50 háton, 200 gyor-
son és 50 gyorson is elsőként érte 
a falat, valamint 100 gyorson és 
50 pillangón második helyen 
zárt. Kovács Benedek a tőle szo-
kott teljesítményt hozta, miután 
100 és 200 háton sem akadt ellen-
fele, illetve a hosszabb távon Vi-

gassy Bálint azért ott loholt a 
nyakában, ám így is Kovács nya-
kába került az arany és Vigas-
syéba az ezüstérem. Jánosi 
Kristóf pedig két ezüstéremmel 
és négy bronzzal zárta a Csong-
rádi megyei versenyt.

Qn Domonkos Bálint

Eredmények, Hódmezővá-
sárhely, tavaszváró nyílt 
nemzetközi Úszóverseny:

I. hely: Milák Kristóf: 100 m pil-
langó, 100 m gyors, 50 m hát, 
200 m pillangó, 50 m pillangó; 
Joó Sára: 100 m hát, 50 m hát, 
200 m gyors, 50 m gyors; Ko-
vács Benedek: 100 m hát, 200 
m hát; Gasparics Zalán (2007): 
100 m pillangó; Dulka Zsófia 
(2006): 50 m hát; II. hely: Ko-
vács Benedek: 400 m gyors, 
200 m gyors; Jánosi Kristóf: 
100 m pillangó, 50 m gyors; 
Hegedűs Anna (2009): 100 m 
pillangó, 50 m pillangó; Dulka 
Zsófia: 100 m hát, 50 m pillan-
gó; Joó Sára: 100 m gyors, 50 m 
pillangó; Gasparics Zalán: 50 m 
pillangó; Vigassy Bálint: 200 m 
hát; III. hely: Jánosi Kristóf: 400 
m gyors, 100 m gyors, 200 m 
gyors, 50 m pillangó, Hegedűs 
Anna: 100 m hát, 100 m gyors, 
50 m hát; Poteczin Dániel: 100 
m pillangó; Kovács Benedek: 
200 m vegyes

A bajnokcsapat játékosai: Borbás Ló-
ránt (csapatkapitány), Betes Péter, 
Lindmayer Zsolt, Kern Péter, Varga Ri-
chárd, Mészáros Gergely, Veszprémi 
Tamás, Ropolyi Zoltán, Mészáros Ger-
gely, Várnai Viktor, Péntek László és 
Gyárfás István.

laBdarúgás

Fel forgatva is győzelem!
Az Ajka elleni vereség után nem a legjobb előjelekkel 
készült a vendég Érdi VSE a Gyirmót FC Győr II elleni 
találkozóra. Sérülések és eltiltások miatt egy teljesen 
felforgatott csapat lépett pályára, ahol Tárkányi Gergő  
balhátvédként, Palásthy Norbert elöl, míg Ebedli Zoltán 
belső védőként kapott szerepet. A hazaiaknál többen is 
az első csapat keretéhez tartoznak és visszajátszóként 
bizonyíthattak az érdiek ellen.

rosszul kezdődött a talál-
kozó, hisz Kónya Benjámin 
már az első percben „besár-
gult”, mivel nem engedett egy 
hazai szabadrúgást elvégez-
ni. Enyhe hazai me zőny-
fölény vezette be a mérkő-
zést, sokáig helyzetek nélkül. 
az érdi csapat lendült előbb 
bele a meccsbe, de egy jobb 
oldali beadás után a támadók 
nem jutottak lövéshez, majd 
Pallagi Botond távoli lövését 
hárította a hazaiak kapusa. 
Válaszul a hazaiak oldaláról 
Farkas Zoltán veszélyeztet-
te az érdi kaput, de Kertész 
Ferenc bravúrral hárított. a 
32. percben létszámhátrány-
ba került a gyirmóti csapat, 
Farkas zoltánt buktatásért 

azonnal kiállította a játékve-
zető. a félidő hátralevő ré-
szében hiába játszott ember-
előnyben a vendég érdi csa-
pat, nem tudott fölényt kihar-
colni a jól védekező hazaiak 
ellen.

a szünetben cserére szán-
ta el magát az érdiek vezető-
edzője. a sárgalapos Kónya 
Benjámin helyett Gyurácz 
Bálint lépett pályára, erősít-
ve a vendégek támadószekci-
óját. a cserével fel is javult az 
érdiek támadójátéka, sőt, 
gólhelyzetet is kialakítottak, 
de Koós Gábor közelről a 
kapu fölé bombázott. Mind-
két csapat a győzelemre ját-
szott, de látni lehetett, aki itt 
egy gólt szerez, az a találko-

zó győztese is lehet. Ez végül 
is az érdi csapatnak sikerült. 
a 75. percben gyurácz Bálin-
tot csúnyán felvágták a ti-
zenhatoson belül. a játékve-
zető azonnal a büntetőpont-
ra mutatott. a megítélt tizen-
egyest Palásthy Norbert ér-
tékesítette (0–1). az utolsó 
negyedórát nagyon meg-

nyomta a vendéglátó együt-
tes, de az érdi védelem Hege-
dűs Norbert vezetésével hő-
siesen állta a rohamokat, sőt 
egy-egy veszélyes kontrára 

is futotta a ven-
dégek erejéből, 
de újabb gól 
már nem szüle-
tett.

Nagyon érté-
kes győzelmet 
aratott az érdi 
csapat a gyir-
mót otthoná-
ban, így ismét 
átvette a veze-
tést a tabellán 
az egy mérkő-
zéssel keveseb-
bet játszó EtO 
FC győr csapa-
ta előtt.

– Nagyon ér-
tékes három 

pontot szereztünk a mai na-
pon. Olyan felállásban ját-
szottunk, amiben eddig 
soha, és remélem, nem is fo-
gunk – értékelte a látottakat 
Limperger Zsolt vezető-
edző. – Örülök, hogy azok a 
játékosok is megmutatták 
magukat, akik eddig keve-
sebb szerephez jutottak. sőt 
Borek Norbert cserekapu-
sunk is mezőnyjátékosként 
tudott pályára lépni.

Folytatás március elsején, 
14.30-kor a Budafoki MtE 
otthonában, a Magyar Kupa 
9. fordulójának visszavágó-
ján, amelyen az érdiek 2–1-
es előnyben vannak, majd a 
bajnokságban március 4-én 
a közvetlen rivális EtO FC 
győrt látja vendégül az érdi 
csapat az Ercsi úti sporttele-
pen, 14.30-tól.

Qn Harmat JEnő 

Gyirmót FC Győr II–Érdi VSE 0–1 (0–0)
Gyirmót, 150 néző. Vezette: Tuczai Miklós (Imrő J., Molnár I.)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Ebedli, Hegedűs N., Tárkányi 
(Németh G. V., 76.) – Kónya (Gyurácz B., a szünetben), Koós, 
Pallagi – Balázsovics, Palásthy (Borek, 90.), Kelemen. Vezető-
edző: Limperger Zsolt
Gólszerző: Palásthy Norbert (75., tizenegyesből)
Kiállítva: Farkas Zoltán (32. p.)

Tárkányi Gergő (zöldben) hiába csatár, ezúttal 
balhátvédként számolt vele Limperger Zsolt  
 (fotó: Balogh István)



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!
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Ha örökbe fogadná Joelt 
vagy Smartie-t, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány 
munkatársaival. Telefon: 
06 30 276 6071 vagy 06 30 
910 6987, E-mail: siriusala-
pitvany@gmail.com. A töb-
bi gazdikeresőt pedig meg-
találja a www.siriusalapit-
vany.hu weboldalon. Sirius 
Állat- és Természetvédel-
mi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Joel barátságos, mozgé-
kony, nagytermetű, 2 év kö-
rüli kan kutyus. Szőre némi 
ápolást vagy nyírást igényel, 
kertes házba költözne szíve-
sen, szuka kutyákkal általá-
ban megfér.

Smartie 1,5 év körüli, közepes 
termetű, értelmes, emberekkel 
és kutyákkal is barátságos, bé-
kés, ivartalanított szuka. Kis-
korában találták kidobva test-
véreivel, de már csak ő vár 
gazdira.
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• MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ: 35.000,- Forint)
• VONZÓ ALAPBÉR
• FIX könnyen elérhető HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
• KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS (havi 18.000,- Forint)
• KIEMELKEDŐMŰSZAKPÓTLÉK (40%)
• HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKAHELY, HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS
• INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
• ÚJ MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!)
• TISZTA MUNKAKÖRNYEZET, JÓ CSAPAT, EGÉSZSÉGVÉDELEM!
• HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG (TÚLÓRA IDEJE ALATT INGYEN!)
• INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

JELENTKEZÉSMÓDJA: MINDEN HÉTFŐ-SZERDA-PÉNTEK
8:30-TÓL SZEMÉLYESEN A 2015 BIATORBÁGY,
VENDEL PARK, BUDAI UTCA 1. SZÁMALATT.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-80-180-534 INGYENES ZÖLDSZÁM

E-MAIL: job@alpine.hu www.facebook.com/AlpineHungary

HÍVD INGYENES ZÖLD SZÁMUNKAT!
06-80-180-534

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVŰLŐ CSAPATÁBA AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRBE KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT:

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERLŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ

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

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

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.

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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VÁLLALKOZÁS

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Kert p t s-tervez s,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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AUTÓ/MOTOR

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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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 43
38

35

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 44
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Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 44
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ALBÉRLET KÍNÁLAT
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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

Érden kis méretű szoba (gázkon-
vektoros) fürdő és konyha hasz-
nálattal 1 fő részére kiadó. 06-
20/434-57-24.

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.
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TELEK

Érden építési telek eladó, 3,8m Ft.
06-23-377818 (19-21h)

Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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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
67
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A pátyi Levendula Ház
idősek otthona azonnali

belépéssel keres
szakképzett ápolókat/
szociális gondozókat,

folyamatos munkarendbe
(12 órás váltott műszak),

valamint
1 fő szakácsot.

Utazási költség hozzájárulást
fizetünk!

www.levendulaotthon.hu
ertekesites@levendulaotthon.hu

+36 30 5150506
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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!

44
19

42

Autómosó (kézi) Érden leinfor-
málható munkatársakat, mun-
katársnőt keres. Kellemes mun-
kakörnyezet, bejelentett mun-
kahely, jó fizetés+teljesítmény
alapú egyéb juttatás. Hasonló
munkakörben szerzett tapasz-
talat előnyt jelent. Tel: 06-20-
9652902

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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ÁLLAT - NÖVÉNY

SzabolcsiMg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, permetezést, fa és veszé-
lyes fák biztonságos kivágását,
elszállítással, sövény és tuják
vágását, bozótirtást, fűkaszá-
lást, kerttakarítást, rotálást. 06-
20/312-76-76.
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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 árakmárcius 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

Homlokzati
Hőszigetelőrendszer

1,5mm vakolattal

grafitosprémiumHomlokzati
Hőszigetelőrendszer

1,5mm vakolattal
λD=0,039W/mk! λD=0,031W/mk!

8 cm 2218 Ft/m2

10 cm 2648 Ft/m2

12 cm 2988 Ft/m2

14 cm 3328 Ft/m2

16 cm 3668 Ft/m2

18 cm 3999 Ft/m2

20 cm 4348 Ft/m2

8 cm 2635 Ft/m2

10 cm 3035 Ft/m2

12 cm 3435 Ft/m2

14 cm 3835 Ft/m2

16 cm 4235 Ft/m2

18 cm 4635 Ft/m2

20 cm 5035 Ft/m2

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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OKTATÁS

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

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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Érdi székhelyű cég fiatalos, lendü-
letes csapatba keres hidegbur-
kolót és burkoló mellé segéd-
munkást. T: 06-30-2566-053.

Érd és környékéről gyakorlott var-
rónőt keresek, egész vagy rész-
munkaidőre, nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/4980336.

Keresünk magas kereseti lehető-
séggel jólképzett, megbízható
szobafestő munkatársat. Tel.:
06-30/9-349-576.

Új! Biztonsági őrt/portást alkal-
maz Érdi Festékgyár Érdeklőd-
ni: +36-30-286-5666

TÁRSKERESÉS

Társkereső iroda Érden,progra-
mokkal,kirándulásokkal.

Időpont egyeztetés és bejelentke-
zés:06-30-531-1648

Fehér Orchidea Társközvetítő vár-
ja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Temp-
lom tér 19.MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon 8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

• Élelmiszer csomagoló (Törökbálint, Budaörs)
• Kertészeti munkatárs :
(palántázás, anyagmozgatás, csomagolás,
komissiózás - Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló,
anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós, Gyál)
• Targonca kezelő (Gyál, Budaörs)
Munkába szállítás, vagy munkába járás
támogatása.

ÁLLÁST KERES

Megbízható hölgy heti 1 alka-
lommal takarítást vállal. Tele-
fon: 06-70/659-03-86.

Kőműves azonnali kezdéssel

munkát keres. 06-20-4345724

VEGYES

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

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

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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ANapfény Otthon Alapítvány
IIddőősekk OOtttthhona azonnallii bbelléépééssell

szAkképzett ápOlót
keres.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal
az arpad@napfenyotthon.hu és a

kende@napfenyotthon.hu
e-mail címen, érdeklődni a
06-23-368-400-as és a
06-23-369-020-as
telefonszámon lehet.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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Összekötni múltat és jelent

A s vábok zárták a báli szezont 
Idén is a legkisebbek, a Pumukli óvoda tündéri csöppsé-
gei és a Marianum Iskola néptáncosai indították az Érdi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat sok évre visszate-
kintő sváb batyus báljának hagyományőrző kulturális 
műsorát. A vendégeket pedig ezúttal is telt ház és a Lohr 
Kapelle zenekar remek talpalávaló muzsikája fogadta a 
Finta Rendezvényházban.

A farsangi báli szezon 
utolsó mulatságait tartották 
a hétvégén városunkban, hi-
szen március elején már a 
nagyböjt veszi kezdetét. A 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat is a múlt szombaton 

várta a tradicionális batyus 
bálra érkezőket. A mulatság 
a sváb hagyományokat fel-
idéző műsorokkal vette kez-
detét. 

A másfél éve működő Pu-
mukli Német Nemzetiségi 

Óvoda apróságai nevelőik-
kel közösen mutatták be, mi-
lyen ügyesen elsajátították a 
német gyermekdalokat. Ha-
sonlóképpen remekelt a Ma-
rianum Általános Iskola 
néptáncos csoportja is, őket 
is hatalmas tapssal jutal-
mazta a közönség. A tíz éve 
alakult Rosenbrücke Ének-
kart sem kellett már bemu-
tatni az érdieknek, hiszen 
városi rendezvényeken 
gyakran szerepelnek. Fon-
tos számukra a kapcsolat 

építése ember és 
ember között, tiszte-
letet adva az ősök-
nek, s legfőbb céljuk 
továbbörökíteni ha-
g y o m á n y a i k a t , 
ének-zenei kultúrá-
jukat. Ebből láthat-
tak-hallhattak a bá-
lozók most egy szép 
csokorra valót Vé-
key Mariann kar-
nagy vezetésével, 
aki a füttyös német 
dal eléneklésekor a 
vendégeket is be-
vonta a produkció-
ba. Sikeres szerep-

lésüket követően a jó hangu-
latot csak tovább fokozta a 
szigetszentmártoni Sankt 
Martin Német Nemzetiségi 
Tánccsoport fellépése. Tán-
cukat a Lohr Kapelle zene-
kar muzsikája kísérte. A két 
koreográfiát meg a ráadást 
követően a mulatság részt-
vevői is birtokba vették a 
táncparkettet, s ropta, ki 
meddig bírta. 

A ráckevei Lohr Kapelle 
fúvószenekar élő zenéje a né-
met mulatságokat keltette 
életre. Az érdi sváb batyus 
bált többek között T. Mészá-
ros András polgármester, 

dr. Bács István alpolgár-
mester, valamint néhány ön-
kormányzati képviselő is 
megtisztelte jelenlétével, hi-
szen mind egyetértenek ab-
ban, hogy a nemzetiségek 
hagyományainak ápolása 
nemcsak színesíti és gazda-
gítja Érd kulturális életét, 
hanem kiváló közösségépítő 
ereje is van. Így gondolják 
ezt azok is, akik nem sváb 
leszármazottak, mégis évről 
évre örömmel vesznek részt 
a mulatságon, mert itt kötet-
lenül találkozhatnak ismerő-
seikkel, sőt új barátokra is 
szert tehetnek.  n B. E.

        
XXIV_1: 
XXIV_2: 

A bált a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda apró növendéki nyitot-
ták meg  (fotó: Boros Sándor)

A svábbálon ezúttal is hajnalig tartott a mulatság  (fotó: Boros Sándor)
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g y o m á n y a i k a t , 
ének-zenei kultúrá-
jukat. Ebből láthat-
tak-hallhattak a bá-
lozók most egy szép 
csokorra valót Vé-
key Mariann kar-
nagy vezetésével, 
aki a füttyös német 
dal eléneklésekor a 
vendégeket is be-
vonta a produkció-
ba. Sikeres szerep-

lésüket követően a jó hangu-
latot csak tovább fokozta a 
szigetszentmártoni Sankt 
Martin Német Nemzetiségi 
Tánccsoport fellépése. Tán-
cukat a Lohr Kapelle zene-
kar muzsikája kísérte. A két 
koreográfiát meg a ráadást 
követően a mulatság részt-
vevői is birtokba vették a 
táncparkettet, s ropta, ki 
meddig bírta. 

A ráckevei Lohr Kapelle 
fúvószenekar élő zenéje a né-
met mulatságokat keltette 
életre. Az érdi sváb batyus 
bált többek között T. Mészá-
ros András polgármester, 

dr. Bács István alpolgár-
mester, valamint néhány ön-
kormányzati képviselő is 
megtisztelte jelenlétével, hi-
szen mind egyetértenek ab-
ban, hogy a nemzetiségek 
hagyományainak ápolása 
nemcsak színesíti és gazda-
gítja Érd kulturális életét, 
hanem kiváló közösségépítő 
ereje is van. Így gondolják 
ezt azok is, akik nem sváb 
leszármazottak, mégis évről 
évre örömmel vesznek részt 
a mulatságon, mert itt kötet-
lenül találkozhatnak ismerő-
seikkel, sőt új barátokra is 
szert tehetnek.  n B. E.
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A bált a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda apró növendéki nyitot-
ták meg  (fotó: Boros Sándor)

A svábbálon ezúttal is hajnalig tartott a mulatság  (fotó: Boros Sándor)


