
oz szállítás egész Érden.
NGYEN

06-20 432 63 64

zho
N

ház
IN

SSZZOOBBAANNÖÖVVÉÉ YY,,
DDÍÍSSZZNNÖÖVVÉÉNNYY

45
15

08

ww .v rag-online.hu

45
14

06

Ingatlant

?venne – eladna – cserélne
bérelne – bérbe adna
Független, önálló érdi ingatlaniroda

Érd, Riminyáki út 56. (Császár üzletház)
06-20/582-9895 • 06-20/927-3828 • 06-70/432-5600

www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu

45
19

02

TŰZIFA

Érd, Felső utca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu

Gyors, pontos
kiszolgálás.
Kalodában,

rönkben vagy
ömlesztve. 44

52
42

ÉRDRŐL
SZERETETTEL

Friss hírek, friss zenék

erdfm101.3 erdfm.hu

45
14

25

„Nekem nincs olyan, hogy rosszkedvűen megyek dolgozni”
Interjú Polacsek Károlyné Eszter parkvárosi körzeti nővérrel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 10. szám    2017. március 16.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

For radalmi gyermekrajzok a Szepesben
Az érdi kultúrház tíz éve hir-

dette meg először az iskolások 
forradalmi rajzpályázatát, amely 
azóta nagy ívű fejlődésen ment 
keresztül: tavaly országossá, eb-
ben az évben pedig már nemzet-
közivé nőtte ki magát a kezdemé-
nyezés. Az idei alkotásokból az 
ünnep előtt, március 10-én nyílt 
látványos kiállítás. Ebben az év-
ben közel félezer pályamű érke-
zett, s a zsűri javaslatára, vala-
mint a terem befogadóképességé-
re tekintettel összesen 141 alko-
tást sikerült kiállítani. A rajzokat 
Regős Ágnes művésztanár és 
Wegenast Róbert festőművész, 
jelmeztervező bírálta el, s három 
korcsoportban összesen 18 pá-
lyázónak ítélt díjat. A legsikere-
sebb rajzok szerzői Urbán Jona-
tántól, az Ifjúsági Önkormány-
zat diákpolgármesterétől vehet-
ték át a díjakat. (Képünkön Bu-
sák Alexandra 2. helyezett rajza 
látható.) n 17. oldal

Új utak, körforgalmak épülnek

A közgyűlés múlt csütörtökön együttműködési meg-
állapodást kötött a NIF Zrt.-vel. Ennek köszönhetően 
körforgalom épül a Zámori út és a Vadlúd utca, a Fe-
hérvári és a Zámori út kereszteződésében, és új út 
épül a Fehérvári út és a 7-es főút között.  n 7. oldal

Táplálék testnek és léleknek

Egyszerre volt vidám és megható az az ünnepség, 
amellyel lezárult vasárnap a Szociális Gondozó Köz-
pont és az egyházak utolsó téli ételosztása. Tizenöt 
hét alatt több ezer adag ételt főztek, tálaltak ki, illetve 
szállítottak házhoz a segítők.  n 19. oldal

Harminc perc labdarúgás

Három pontért utazott az Érdi VSE a „mumusához”, 
hiszen a sárvári együttes az előző szezonban öt pon-
tot csent el az érdiektől. Limperger Zsolt csapatának 
volt min javítani, mivel az utóbbi két hazai mérkőzé-
sen vesztesen hagyta el a pályát.  n 20. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-800-9079 
 keri.mihaly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT 
(MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP-DK-EGYÜTT)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 
óra között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés 
vagy e-mail alapján minden nap.

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

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

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

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30 
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

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

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

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

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

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;  
E-mail: titkarsag@ekfi.hu 
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000 
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00–11.00 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Irá nyított emlékezet, kényszerített feledés
Hiánypótló, kétkötetes könyv jelent meg a napokban a 
Magyar Földrajzi Múzeum gondozásában, Érd önkor-
mányzata támogatásával: a Szabadulás nélkül című mű 
az 1945-ben málenkij robotra hurcolt mintegy három-
ezer embernek állít méltó emléket. A március 7-ei bemu-
tatón színültig megtelt a múzeum tetőtere.

1945-ben málenkij robotra 
hurcolták Érd és a környező 
települések férfilakosságá-
nak zömét. A Magyar Föld-
rajzi Múzeum igen sokat tett 
azért, hogy ezen emberek 
története, emlékezete ne 
vesszen feledésbe. Általuk 
rendezett kiállítás, konfe-
rencia és most már könyv is 
feldolgozza s a nagyközön-
ség elé tárja szenvedésüket.

A Szabadulás nélkül – Érd 
és környéke lakosai a Szov-
jetunió munkatáboraiban 
1945–1954 címmel most meg-
jelent könyv első része a mú-
zeumban 2015-ben megren-
dezett tudományos konfe-
rencia tanulmánykötete, a 
második pedig a hazatért 
túlélők, illetve az áldozatok 
családtagjainak visszaemlé-
kezéseiből szerkesztett, 
jegyzetekkel ellátott forrás-
gyűjtemény. E hiánypótló és 
egyedülálló alkotás – amely 
Érd MJV Önkormányzata tá-
mogatásával jelenhetett meg 
– egyszerre állít emléket az 
áldozatoknak és a túlélők-
nek, és nyújt lehetőséget a 
fiatalabb generációknak, 
hogy megismerjék és meg-
értsék Érd XX. századi tör-
ténetének legnagyobb áldo-
zatot követelő tragédiáját.

A könyvbemutatóra áldo-
zatok és túlélők leszárma-
zottai mellett érdeklődő fia-

talok is eljöttek szép szám-
mal, ahogy erre megnyitó 
beszédében T. Mészáros 
András polgármester is fel-
hívta a figyelmet.

– Ez a könyv azért fontos, 
mert így már nemcsak a 
szájhagyományon keresztül 
terjednek ezek a történetek, 
hanem feketén-fehéren lát-
szik, mi történt, mi az a bor-
zalom, amitől mindenféle-
képp meg kell menekíteni a 
jövő nemzedékét. Ezért fon-
tos, hogy az iskolákban is 
tudjanak erről a könyvről és 
a gyerekek emlékezzenek: 
hogyan járt a nagyapjuk 
apja, testvére – hangsúlyoz-
ta T. Mészáros András.

A túlélők évtizedekig hall-
gattak, mert hallgatniuk kel-
lett – fogalmazott Kubassek 
János múzeumigazgató kö-
szöntőjében: nemzedékek 
nőttek fel úgy, hogy irányí-
tott emlékezet volt és kény-
szerített feledés, csakhogy 
azokat az igazságtalansá-
gokat, amelyeket az elhur-
coltak átéltek, nem lehetett 
ellopni.

A könyvbemutatón dr. 
Bognár Zalán tanszékveze-
tő egyetemi docens, a Gulág-
kutatók Nemzetközi Társa-
sága alapító és egyben el-
nökségi tagja a Gulág-év 
eredményeiről beszélt az 
egybegyűlteknek.

– Ezzel a könyvvel nem-
csak emléket állítanak az 
elhurcoltaknak, hanem a 
történettudománynak is óri-
ási segítséget adnak – tette 
hozzá.

A kötetet dr. Bank Barba-
ra történész, a Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága tagja mu-
tatta be a jelenlévőknek.

– Aki elolvassa, sokkal 
gazdagabb lesz élmények-
kel, tragédiákkal, történel-
münk egy részével. Be tudja 
majd határolni azt is, hogy 
1944-ben nem szabadultunk 

fel, és hogy szabadulás nél-
kül meddig lehet élni – hang-
súlyozta.

A most megjelent könyv 
több mint húszéves kutató-
munka eredménye. Lendvai 
Timár Edit, a múzeum mun-
katársa,  a  kötet  szerkesz-
tője maga is érintett: apai 
nagyapját hurcolták el Érd-
ről hetven esztendeje, aki 

túlélők információi alapján 
Temesváron halt meg. Uno-
kája még gimnazistaként 
kezdett foglalkozni e témá-
val, 1989-ben: postás édes-
apja segítségével – aki na-
gyon sok embert ismert és 
aki előtt minden kapu meg-
nyílt – kezdte felkeresni a 
túlélőket.

– A könyv nemcsak az ér-
diek és környékbeliek szá-
mára lehet érdekes; orszá-
gos szempontból is fontosak 
az érdi események, azok 
okai és következményei. Mi-

nél több visszaemlékezés áll 
rendelkezésre, annál ár-
nyaltabb a kép. A személyes 
visszatekintések más és más 
információval gazdagítják a 
történelmi kutatókat. Per-
sze, ezeket a szubjektív visz-
szaemlékezéseket megfelelő 
forráskritikával kell olvasni 
– hangsúlyozta lapunknak 
Lendvai Timár Edit.

– Remélem, hogy még lesz 
folytatás, hiszen a mintegy 
háromezer elhurcolt nevéből 
közel négyszáz áll csak ren-
delkezésünkre. Ez a téma 
még rengeteg újdonságot rejt 
magában, de feltárásához 
tudnunk kell az áldozatok-
ról. Ebben számítunk a le-
származottak együttműkö-
désére, segítségére – tette 
hozzá Lendvai Timár Edit, 
akinek meggyőződése: bő-
ven van még mit kutatni, hi-
szen a visszaemlékezések 
feldolgozása mellett ott van 
az oroszországi levéltárak 
iratállománya is, amely foko-
zatosan kezd publikussá vál-
ni az érdeklődők számára.

– A két kötetben összefog-
laltuk mindazt, amit ebben a 
témában most tudunk, de 
egy ilyen kutatásnak soha 
nincs vége – zárta szavait.

Csobánczi Rudolfné 1945. 
január 8-án látta utoljára az 
édesapját. A 43 éves férfit 
Szegedre, majd Temesvárra 
hurcolták, onnantól semmi 
hír nem érkezett róla. Fele-
sége és két lánya évtizede-
kig várta haza.

– Nagyon örülök neki, 
hogy ez a kötet megjelenhe-
tett. Felemelő érzés volt itt 
lenni ezen a könyvbemuta-
tón, találkozni az áldozatok, 
túlélők leszármazottaival. 
Sajnos már mi, az elhurcol-
tak gyerekei is kevesen va-
gyunk. Úgy érzem, ez a kötet 
az édesapámnak is emléket 
állít. Boldog vagyok, hogy 
megérhettem a megjelenését 
– mondta lapunknak az idős 
hölgy. n ÁdÁm Katalin

Lendvai Tímár Edit, a kötet szerkesztője (balra) egykori elhurcoltak 
hozzátartozóinak adja át tiszteletpéldányukat  (Fotó: Boros Sándor)
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Beszélgetés Polacsek Károlyné körzeti nővérrel

„Ké rem a következőt!”
Szinte nincs parkvárosi, akit ne ismerne, akiről ne tud-
ná, hogy melyik utcában lakik vagy hogy mikor szüle-
tett. Kisugárzásával beragyogja a rendelőt, szinte kitán-
col a váróba. Mindig mosolyog és mindenkihez van egy 
kedves gondolata. Bár három éve hivatalosan nyugdíjas, 
azt mondja, addig dolgozik, amíg szükség van rá, mert 
imádja, amit csinál, négy évtizede a „helyén” van. 

n  Ba-Nyilas HajNalka

– Negyven éve dolgozik 
ugyanabban a parkvárosi 
körzetben, mindig Érden élt?

– Nem vagyok tősgyöke-
res érdi, az Alföldről, Kun-
madarasról származom. 
Karcagon jártam gimnázi-
umba, aztán Szolnokon vé-
geztem az ápolónőképzőt 
1974-ben. Onnan a karcagi 
kórház sebészeti osztályára 
kerültem, ahol három évet 
töltöttem el. Műtős gyakorla-
ton voltunk még az iskolából, 
amikor az orvosok mondták, 
remélik, hogy visszamegyek 

dolgozni. Mivel nekem is tet-
szett, visszatértem és 1977-
ig ott voltam, megyei főorvo-
si dicséretben is részesül-
tem.

– Miért az egészségügyet 
választotta hivatásul?

– Már gyermekkoromban 
azt játszottam, hogy felvet-
tem apukám fehér ingjét, és 
volt egy óriási nagy köny-
vem, amit kineveztem napló-
nak, abba írtam fel a neve-
ket, majd felálltam otthon a 
szobában, kinyitottam az aj-
tót és annyit mondtam: „Ké-
rem a következőt!”.

– Hogyan került Érdre?

– A szerelem hozott ide. A 
Mátrában nyaraltam a ba-
rátnőmmel 1976-ban, amikor 
megismertem a férjem. Ép-
pen ő is ott nyaralt a barátjá-
val. Egymásba szerettünk 

egy hét alatt, de mivel ő ak-
kor Tárnokon lakott, én pe-
dig Karcagon a nővérszál-
lón, nem hittem benne, hogy 
működni fog a kapcsolatunk. 
Persze, ígérte, hogy eljön 
hozzám, de azt mondtam 
magamnak, „hiszi a piszi”. Ő 

azonban két hét után mégis 
eljött hozzám, s onnantól 
fogva egy éven át minden 
pénteken jött Budapestről 
vonattal udvarolni nekem. 
Megismerkedésünket köve-
tően 1977-ben házasodtunk 
össze, s így kerültem akkor 
erre a környékre.

– Rögtön Érden kapott 
munkát?

– Igen, 1977-ben kerültem 
az akkori 14-es körzetbe –
ma már 19-es körzet – Benkő 
doktor mellé. Rá már nagyon 
kevesen emlékeznek, én is 
csupán három napot töltöt-
tem vele, mert nyugdíjba 
ment. Ezután helyettes orvo-
sokkal dolgoztam, és másfél 
évig volt egy állandó orvos 
is, de közben én gyesre men-
tem, mert 1979-ben megszü-
letett a nagyobbik lányom, 
Judit, majd 1981-ben a ki-
sebbik lányom, Erika. Öt 
évet voltam itthon a gyere-
kekkel és 1983-ban mentem 
vissza dolgozni.

– Ekkor már volt állandó 
orvosa a körzetnek?

– Igen, Balogh doktor, 
akivel tizenöt évig dolgoz-
tam együtt. Nagyon jól kijöt-
tünk egymással. Szeretett 
velem dolgozni, ami szerin-
tem annak is köszönhető, 
hogy én mindig alázatosan 
dolgozom minden orvossal. 
Én mindig is hallgattam a 
főnökeimre, és mindig azt 
csináltam, amit mondtak ne-
kem. A doktor úr sajnálatos 
halálát követően 1998-ban 
jött a körzetbe a jelenlegi fe-
lettesem, dr. Szalai Ilona, 
akivel az első pillanattól 
kezdve egy hullámhosszon 
vagyunk. Érdekes, hogy 
előtte nem szerettem a női 
főnököket, mert talán tükröt 
tartanak, de a doktornő sze-
mélyében igazán megtalál-
tam azt, akire munkatárs-
ként mindig vágytam. Ismer-
jük egymás gondolatait, 
csak egymásra nézünk és 
tudjuk, mit szeretne a másik.

– A gyes alatt egyáltalán 
nem dolgozott?

– Ó, dehogynem. A gyere-
kek mellett is nagyon aktív 
voltam. Társadalmi munkát 
vállaltam, a parkvárosi vö-
röskeresztnek voltam a tit-
kára. Rengeteg programot 
szerveztünk, a lányokat pe-
dig vittem magammal, ők is 
élvezték. Ingyen dolgoztunk 
a városért, nagyon élveztük. 
Az Alsóerdősor utcától a 
Bem térig a férjeink járdát 
építettek, nyilvános WC-t 
építettünk, mindenhol ott 
voltunk. Ezért a vöröske-
reszttől megkaptam a kiváló 
dolgozó kitüntetést.

– Arra emlékszik, hogy 
hogyan változott a körzet 
mérete? Mekkora volt negy-
ven éve és mekkora most?

– Akkoriban teljesen más 
volt a beosztás. Amikor ide-
jöttem, akkor a Vincellér ut-
cától a reptérig tartott a kör-
zet. A mostani lőtér területét 
hívták reptérnek. Ez volt a 
13-as és a 14-es körzet, de 
akkoriban lényegesen keve-
sebben éltek itt, mostanra ez 
a terület már négy körzethez 
tartozik. Amikor idekerül-
tem, akkor még minden utca 
füves volt és csak elvétve vol-
tak házak, azok is régiek. De 
már akkor nagyon közvetlen 
kapcsolat alakult ki a páci-
ensek és köztem, amit erősí-
tett, hogy kijártunk házhoz 
is a betegeket ápolni. Injek-
ciót adtunk be és kötöztünk. 
Ma már sokkal több mindent 
kell csinálnunk.

– Miben változott a házi-
betegápolás?

– Abban, hogy a kórház-
ban töltött napok mára lere-
dukálódtak és néhány nap 
után hazaküldik a betegeket 
ápolásra. Őket gondozzuk 
otthon. Sok fekvőbeteghez is 
kijárok.

– Meglehetősen közvet-
len kapcsolatok alakulhat-
nak ki ilyenkor…

– Igen. 1977-ben, amikor 
idekerültem, a Ribiszke ut-
cában elkezdtem járni egy 
idős hölgyhöz, aki sajnos há-
rom éve elhunyt. Hozzá 35 
éven át jártam minden csü-
törtökön. Az asszony szinte 
megkövetelte, hogy minden 
alkalommal reggel 6 órától 8 
óráig legyek vele. Igaz, hogy 
receptet vittem neki, vérnyo-
mást, vércukorszintet mér-
tem neki, tehát dolgoztam, 
de valójában a társalkodónő-
je voltam. Nagyon szeretett 
engem a hölgy és én is őt. A 
lányával, ha bármikor talál-
kozunk, mindig könnyes 
szemmel emlegetjük az 
édesanyját.

– Említette, hogy nagy 
volt a körzet és ma is nagy. 
Hogyan jutott el a betegek-
hez?

– Kerékpárral. A mai na-
pig nagyon szeretek bicikliz-
ni. Évtizedeken keresztül 
télen-nyáron azzal mentem 
mindenhová, pár éve csak, 
hogy örököltem a kisebbik 
lányomtól egy kis autót, 
most már télen azzal járok 
ki, de tavasztól őszig újra ke-
rékpárra ülök és úgy járom a 

Eszter mindig derűs, őszintén érdeklik a páciensek

Szalai Ilona doktornővel 2014-ben az Év praxisa Kárpát-medencé-
ben pályázat harmadik helyét nyerték el
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körzetet. Több ezer kilomé-
tert tekertem az elmúlt 
negyven évben, de szeretek 
biciklizni.

– Hogyan néz ki egy kör-
zeti nővér hétköznapja?

– Koránkelő típus vagyok. 
Hétfőn, szerdán és pénteken 
már 6 órakor bent vagyok a 
rendelőben, és ezt a pácien-
seink is megszokták. Én már 
nagyon sok ügyes-bajos dol-
got elintézek 7 óráig, amíg a 
doktornő megérkezik a ren-
delőbe. Ezután 4 óra hosszát 
tart a rendelés. Ez azt jelen-
ti, hogy az orvos vizsgál, én 
adminisztrálok, közben, 
akinek kell, annak infúziót 
adok, vért veszek, sebet kö-
tök át. Majd rendelés után a 
területen látom el a fekvőbe-
tegeket. Kedden és csütörtö-
kön ismét korán kelek, mert 
akkor reggel megyek házhoz 
és a levett vérmintákat elvi-
szem a laborba. Délután pe-
dig rendelünk, olyankor 15 
órakor kezdődik a rendelés.

– Van olyan ember Park-
városban, akit nem ismer?

– Elképesztő memóriám 
volt valamikor. Amikor 
még kartonrendszer volt a 
Bem téri rendelőben, min-
dig azt csináltam, hogy ki-
nyitottam az ajtómat, kör-
benéztem, majd mindenki-
nek kikészítettem a kar-
tonját, mire bejött, addigra 
a kezébe adtam, mert azzal 
ment be az orvoshoz. Még 
most is nagyon sok min-
denkit ismerek, tudom a 
nevét, hogy melyik évben 
született, hol lakik. Sajnos 
az új beköltözőknek már 
kevésbé jegyzem meg a ne-
vét, de inkább azt szoktam 
megkérdezni, hogy mikor 
született, nem szeretném, 
hogy azt gondolja, hogy 
nem emlékszem rá. Sajnos 
nagyon elkényelmesed-
tünk, amióta az új rendelő-
ben, a Bajcsy-Zsilinszky 
úton rendelünk, mert itt hí-
vórendszer van már, ami 
egyfelől nagyon kényelmes, 
de én hiába nyomom meg a 
gombot, és hívom a követke-
zőt, mindig a páciens elé 
megyek, közben megné-
zem, ki vár kint, el tudok-e 
intézni valamit addig, amíg 
vár. Nem szeretem, ha so-
kat várnak a betegek.

– Hány évig dolgozott a 
Bem téren?

– 1983 óta, ahogy vissza-
mentem a gyesről, ott dol-
goztam Balogh doktorral. 

2014-ben költöztünk át a 
Bajcsy-Zsilinszky út 143-ba.

– Igaz, hogy korszerűtlen 
és lerobbant volt a Bem téri 
rendelő, azóta le is bontot-
ták, de nem fájt érte a szíve?

– Dehogynem. Nagyon is. 
Gyönyörű az új rendelő, ké-
nyelmesebb, szebb, korsze-
rűbb, könnyebb parkolni, de 
a Bem téren családiasabban 
voltunk.

– Mik a munkájának a 
szépségei? Mit szeret a leg-
jobban?

– Nehéz kiemelni bármit, 
mert én mindent szeretek a 
munkámban. Nekem nincs 
olyan, hogy rosszkedvűen 
megyek dolgozni. De ha ki 

kell emelni valamit, akkor 
én a beszélgetéseket hang-
súlyoznám. Azt gondolom, 
hogy a mai világban van a 
legnagyobb szükség arra, 
hogy meghallgassuk a mási-
kat. Sokaknak nincs senki a 
környezetében, aki meghall-
gatná, akivel megoszthatná 
örömét vagy a bánatát. Azt 
tapasztalom, hogy nálunk 
megnyílnak az emberek, 
mert minket őszintén érde-
kelnek, s szívesen meghall-
gatjuk őket a doktornővel.

– Munkáját többször elis-
merték, volt kiváló dolgozó, 
kapott megyei főorvosi di-
cséretet is. Milyen elismeré-
seket kapott még?

– 1985-ben miniszteri di-
cséretet kaptam és 2014-ben 
Szalai doktornővel megkap-

tuk az Év praxisa Kárpát-
medencében pályázat har-
madik helyét, amit a betege-
ink szavaztak meg nekünk 
az interneten. Ők jelöltek 
minket, s megható története-
ket írtak rólunk ajánlásként. 
Nagyon büszkék vagyunk az 
elismerésre, amit az Egész-
ségügyi Minisztériumban 
vettünk át. Az ott készült fo-
tót bekereteztettük és kitet-
tük a rendelőben.

– Sok minden változott az 
elmúlt negyven évben? Más-
hogy kell ma ellátni egy bete-
get, mint mondjuk 1977-ben?

– Amikor 77-ben Benkő 
doktorral kezdtem el dol-
gozni a Csurgói utcában, 
borzalmas körülmények 
voltak. Kuktában sterili-

záltunk, kartonra írtunk, 
az épület romos volt, leu-
koplaszttal ragasztgattuk 
a falat, hogy le ne omoljon. 
Kecske volt az udvarban a 
nyilvános WC mellett. Ilyen 
körülmények között kezd-
tem dolgozni. Aztán folya-
matosan változott a hely-
zet. Amikor gyesről vissza-
mentem, már szakmailag 
előrébb léptünk, Balogh 
doktor képzésekre járt, be-
vitt a kórházakba, fejlőd-
tem. Fontos volt ez szá-
momra, mert amikor kör-
zeti nővér lettem, azt érez-
tem, hogy a karcagi kórház 
sebészeti osztálya után 
szakmailag visszafejlődöm 
a túl sok adminisztráció 
miatt. Manapság pedig 
Szalai doktornővel járok 
képzésekre, amik azért 
fontosak számomra, mert 

nagyon sokat tanulok és 
jobban tudom kezelni azo-
kat a problémákat, amiket 
én kezelhetek.

– A sikertörténetek után 
beszéljünk egy kicsit a mun-
kája árnyoldaláról, mert 
sajnos sokan vannak, akik 
már nem gyógyulnak meg, 
s eljön az idő, amikor el kell 
búcsúzni. Amikor ilyen szo-
ros kapcsolatok alakulnak 
ki, akkor hogyan éli meg, 
hogy meghal egy szeretett 
páciens?

– Igen, ez nagyon nehéz. 
Minden egyes alkalommal, 
amikor valaki olyan megy el, 
aki közel állt hozzánk, na-
gyon szomorúak vagyunk a 
doktornővel. Sokszor nem-
csak beteg–orvos–nővér 

kapcsolat alakul ki, hanem 
családias hangulat is, nem 
véletlen hívnak bennünket 
családorvosnak. Sok helyen 
családtagként kezelnek, hi-
szen sokszor keressük fel 
őket otthonaikban, ezért na-
gyon fájó, amikor meghal 
valaki.

– Úgy tudom, hogy az 
önökhöz közel álló betegek 
családjainak gyásztáviratot 
is szoktak küldeni…

– Valóban így van, s ha 
időm engedi, mert éppen 
nem dolgozom, akkor a te-
metésre is el szoktam menni.

– Vannak olyan családok, 
akik fiatal felnőttként kerül-
tek a látókörébe, s mára már 
gyerekeik, esetleg unokáik 
vannak?

– Hogyne! Ez a szép ré-
szek közé tartozik, hogy lá-
tom felnőni a generációkat. 
Mostanra legalább három 
generáció felnőtt, amióta itt 
dolgozom. 

– Gyönyörű családja van. 
Ők hogyan fogadják, hogy 
ön ennyire elhivatott?

– Nagyon büszkék rám és 
ez jó érzés nekem. Ugye két 
lányom van, gyerekkoruk-
ban mindenki azt mondta, 
hogy biztos ők is nővérek 
lesznek, mint az édesanyjuk. 
Nem ezt a hivatást választot-
ta egyikük sem, de nagyon 
büszkék arra, hogy az édes-
anyjuk boldog, mert szereti a 
munkáját.

– Van egy csodaszép uno-
kája, Roland. Sokat babázik?

– A korombeli betegek 
többségének már régóta 
van unokája, ezért sokszor 
kérdezték, hogy nekem mi-
kor lesz végre. Viccesen 
mindig azt válaszoltam, 
hogy még nem érek rá uno-
kázni. Aztán 2015 szeptem-
berében megszületett a ki-
sebbik lányom kisfia, a csa-
ládunk boldogsága. Azóta 
nem ismerem azt a szót, 
hogy nem érek rá. Akár-
mennyi dolgom van, rá min-
dig van időm, óriási szere-
lem van a baba és a nagy-
mama között. Szerencsére 
sokszor látom, gyakran 
jönnek hozzánk vagy én me-
gyek hozzájuk.

– Szabadidejében mivel 
foglalkozik?

– Szeretek sportolni. A bi-
ciklizésen kívül víziaerobi-
kozom és imádom a kertész-
kedést. Alig várjuk a férjem-
mel a tavaszt, hogy újra kint 
lehessünk és széppé vará-
zsoljuk a kertünket.

– Három éve nyugdíjas, 
de azt mondta, még nem 
szeretne otthon maradni. 
Hogyan tervez? Beszélge-
tünk-e tíz év múlva az 50. ju-
bileumon?

– Nag yon szeretnék 
ilyen ésszel, ilyen egész-
séggel beszélgetni tíz év 
múlva a pályámról. Na-
gyon örülök, hogy igényt 
tartottak rám továbbra is. 
Nagyon boldog vagyok és 
mindennap hálát adok, 
hogy dolgozhatok. Amíg 
egészségileg úgy érzem, 
hogy bírom és szükség van 
rám, addig biztos, hogy 
maradok.

Családja körében
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Mag yarország a szénmentesítés irányába halad
Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak kiküszöbö-
lésében Magyarországnak olyan eszközei vannak, ame-
lyek figyelembe veszik azt, hogy nem kockáztatható 
sem a fogyasztók ellátásának biztonsága, sem a dekar-
bonizációs célok elérése – mondta dr. Aradszki András, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyért fele-
lős államtitkára a Hungarian Energy Investors Forum 
2017 konferencián március 9-én, Budapesten.

Az államtitkár nyitóelő-
adásában hangsúlyozta, 
hogy a Párizsi megállapo-
dás globális célkitűzésének 
megvalósítása mellett Eu-
rópa abba az irányba ha-
lad, hogy 2050-re szénmen-
tessé váljon energiaterme-
lése. Ehhez igazodnak a 
magyar kormányzat ener-
giapolitikai intézkedései is 
– tette hozzá.

Aradszki András kiemel-
te, hazánk áramfogyasztá-
si szükségleteit akkor sem 
lehetne kizárólag időjárás-
függő megújuló energiafor-
rásokból fedezni, ha a je-
lenlegi megújulós erőművi 
kapacitásunkat megtöbb-
szöröznénk. Példaként em-
lítette Németországot, ahol 

az erőművi beépített össz-
teljesítmény 46%-át adó 
szél- és naperőművek a tel-
jes áramtermelésnek csak 
mintegy egyötödét képesek 
biztosítani. A hektikus 
megújuló áramtermelés kö-
vetkeztében pedig nem csu-
pán megnőtt a német gáz- 
és szénerőművek kihasz-
náltsága, valamint a kör-
nyező országoktól szárma-
zó (sok esetben nukleáris 
alapú) import, de tavaly 
1%-kal emelkedett Német-
ország szén-dioxid-kibo-
csátása is. A fenntartható 
villamosenergia-ellátás ér-
dekében Mag yarország 
azon EU-s tagállamok közé 
tartozik, amelyek a meg-
újuló energiaforrások mel-

lett az atomenergiára is tá-
maszkodnak. A Paksi 
Atomerőmű kapacitásfej-
lesztésével és a Paks II. 
projekt előrehaladásával 
az ország ellátásbiztonsá-
ga tovább erősíthető. A fosz-
szilis üzemanyagok kora 
még messze nem áldozott le 
– idézte fel az államtitkár a 
Nemzetközi Energiaügy-
nökség globális energiapi-
acra vonatkozó megállapí-
tását, amellyel összhang-
ban a villamosenergia-ellá-
tás biztonságát leginkább 
garantáló hazai energia-
mix összetételében nem 
csupán a szénnek (és lignit-
nek), hanem a fosszilis 
energiahordozóknak is fon-
tos szerep jut. A magyar 
v i l lamosenerg ia-hálózat 
kiváló összeköttetésekkel 
bír a szomszédos országok-
kal, határkeresztező kapa-
citásaink már napjainkban 
is jelentősen meghaladják a 
2030-ig kitűzött 15%-os 
uniós célértéket. A regioná-
lis együttműködések híve 

Magyarország, ugyanak-
kor nem támogatjuk a Regi-
onális Operációs Közpon-
tok túlzott jogokkal történő 
felruházását, amelyet az 
Európai Bizottság a Tiszta 
energiát minden európai-
nak című jogszabálycso-
magjával javasolt.

Az ország villamosener-
gia-termelésének karbon-
semleges pályára állítása 
hatékonyan támogatja a 
közlekedés fokozatos szén-
dioxid-mentesítését is. A 
hazai közlekedés elektrifi-
kációja jó irány, amelyhez 
kötődően feladatunk a – 
Jedlik Ányos Terv előreha-
ladásával párhuzamosan – 
Paks II. megépülése. A köz-
lekedésben 2050-ig eléren-
dő 60%-os károsanyag-ki-
bocsátási célérték elérése 
tekintetében hazai szinten 
a földgáz (sűrített és csepp-
folyósított földgáz, vala-
mint biometán) és a csepp-
folyósított propán-bután 
gáz (LPG) mint alternatív 
üzemanyagok fokozottabb 

elterjedésére nyílik lehető-
ség a jövőben, a már rendel-
kezésre álló és még szüksé-
ges töltőkapacitások létesí-
tésével.

Aradszki András a föld-
gázellátás biztonságára ki-
térve elmondta, hogy az Eu-
rópai Unió által támogatott 
közös érdekű projektek 
megépülésével különféle 
földgázforrások (Lengyel-
országból és Horvátország-
ból érkező cseppfolyós föld-
gáz, akár egyiptomi és izra-
eli mezőkről származó 
nyersanyag) válnak elérhe-
tővé számunkra. Bár egye-
lőre csökkenő tendencia 
jellemzi, mégis energetikai 
függetlenedésünk fontos 
eszköze a hazai szénhidro-
gének kutatása és kiterme-
lése – hangsúlyozta az ál-
lamtitkár. A sikeres bányá-
szati koncessziók eredmé-
nyeként már 24 (szénhidro-
génes és geotermikus) szer-
ződést kötött a minisztéri-
um a nyertes pályázókkal.

 MTI

Ott  hon Melege Program
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb, 3,5 milliár-
dos keretösszegű vissza nem térítendő támogatást 
biztosít lakóépületek, illetve társasházi lakások fűtési 
rendszereinek energetikai korszerűsítésére – jelen-
tette be Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, 
valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős állam-
titkár 2017. március 9-én, Budapesten.

A kormány számára 
alapvető fontosságú, hogy 
olyan programokkal támo-
gassa a magyar családo-
kat, amelynek köszönhető-
en a háztartások energia-
felhasználása érzékelhető 
mértékben csökken.

A legújabb alprogram cél-
ja a lakóépületekben, illetve 
társasházi lakásokban ta-
lálható gázkazánok és gáz-
konvektorok cseréjének tá-
mogatása. A fűtőberendezé-
sek cseréje mellett a meglé-
vő fűtési rendszer korszerű-
sítéséhez, a radiátorok cse-
réjéhez és a kivitelezéshez 
kapcsolódó járulékos mun-
kálatokhoz – mint például 
kéményátépítés – igényel-
hető maximum 40%-os tá-
mogatási intenzitás mellett 
maximum 700 000 forint 
összegű vissza nem téríten-
dő támogatás.

Szabó Zsolt elmondta: a 
támogatási kérelmeket a 
pályázati portálon keresz-
tül, elektronikus úton 
nyújthatják be az ügyfélka-

pus regisztrációval rendel-
kező magánszemélyek 
2017. június 6-án 8.00 órá-
tól, a rendelkezésre álló 
forrás kimerüléséig.

A részletes pályázati út-
mutató megtekinthető a fu-
teskorszerusites2017.nfsi.
hu oldalon, a pályázattal 
kapcsolatos további kérdé-
sekre a Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai Intézet Non-
profit Kft. (NFSI) Ügyfél-
szolgálata ad bővebb tájé-
koztatást.

A kormány kiemelt célja, 
hogy a családok megerősöd-
jenek és előrébb léphesse-
nek. A magyar családok bol-
dogulását segíti az Otthon 
Melege Program is, amely-
nek köszönhetően a háztar-
tások energiafelhasználása 
érzékelhető mértékben 
csökken. A 2014-ben elindí-
tott Otthon Melege Program 
eddig közel 120 ezer háztar-
tás energetikai korszerűsí-
tését tette lehetővé mintegy 
23 milliárd forintnyi támo-
gatással. MTI

A t avaszi szél tüzet terjeszt
Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelke-
dett a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás 
esetén nagyon könnyen meggyulladhat – figyelmeztet a 
sajtóhoz eljuttatott közleményében Csámpai Attila, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Sok helyen már a tavaszi 
kerti munkáknak is nekilát-
tak, most égetik a kerti zöld-
hulladékot. A tűzesetek 99 
százaléka emberi gondat-
lanságra vezethető vissza. 
Az időnként jelentős kárral 
járó tüzek megelőzhetőek, 
ha tisztában vagyunk a sza-
badtéri égetés szabályaival 
– tette hozzá a szóvivő.

Elsődleges tudnivaló, 
hogy belterületen csak ott 
szabad a kerti zöldhulladé-
kot elégetni, ahol ezt az ön-
kormányzat rendeletben en-
gedélyezi. Ha nincs erre vo-
natkozó engedély, a kerti 
hulladék égetése tilos. A 
szabadban meggyújtott tü-
zet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő 
mennyiségű oltóanyagról. 
Minden esetben csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felüg yelet 
alatt tudunk tartani – figyel-
meztet Csámpai Attila.

A tűzesetekkel kapcsolat-
ban Sallai László tűzoltó 
százados, a Katasztrófavé-

delem Érdi Kirendeltsége ve-
zetője az Érd TV-nek nyilat-
kozva kiemelte: mivel a lako-
sok most kezdték el kertjeik 
rendezését, idejében fel kell 
hívni a figyelmüket az égetés 

alapvető szabályaira és ve-
szélyeire. A téli hónapok 
alatt az avar és a száraz galy-
lyak nedvességtartalma je-
lentősen lecsökkent, így na-
gyon könnyen lángra kap-
nak. A magas cellulóztartal-

mú növényzetnek csak egy 
apró gyújtóforrás kell, s pil-
lanatok alatt kialakul a gaz-, 
avar- vagy nádastűz. Az 
utóbbi időben az érdi tűzol-
tók napi 4–5 alkalommal vo-
nultak ki ilyen tűzesetekhez. 
Az emberek gyakran bele 
sem gondolnak, néha el sem 
hiszik, hogy a száraz nö-
vényzet egyetlen eldobott ci-
garettacsikktől is pillanatok 
alatt lángra kap, s ha erős 

széllel párosul, máris elter-
jednek a lángok – mondta 
Sallai László, majd hangsú-
lyozta: alapvető, hogy a kerti 
égetés során semmiképpen 
se égessenek más jellegű 
hulladékot! n BE

Képünk illusztráció  (Fotó: PMKI Cegléd HTP)
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Különleges tárlatvezetés

Érd re látogatott az indonéz nagykövet
A múlt héten T. Mészáros András polgármester is fogad-
ta Wening Esthybrobo Fatandari nagykövet asszonyt, 
aki a Magyar Földrajzi Múzeumban tett látogatást. Ma-
gyarországi megbízatása során már számos fontos mú-
zeumot felkeresett, hogy arról tájékozódjon, milyen mó-
don mutatják be a muzeális intézményekben Indonézia 
kultúráját, értékeit, természeti kincseit. 

Mint azt az érdi múzeum 
igazgatójától megtudtuk, dr. 
Kubassek János tavaly de-
cemberben az Universitas 
Indonézia és a magyar nagy-
követség szervezésében Ja-
kartában tartott előadást 
Indonézia magyar kutatói-
ról. Ez keltette fel Wening 
Esthybrobo Fatandari, az 
indonéziai nagykövet asz-
szony érdeklődését a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum kiál-
lításai iránt, így március 
7-én városunkba érkezett, 
hogy megtekintse a magyar 
utazók és földrajzi felfede-
zők állandó kiállításait. Itt 
tájékoztatták őt arról, hogy 
a múzeumalapító Balázs Dé-
nes milyen jelentős kutatá-
sokat végzett Indonéziában, 
s milyen sokat tett ezen or-
szág megismertetéséért.

Wening asszony az erről 
szóló könyveit is megtekint-
hette, valamint Kovács Sán-

dor, a múzeum munkatársa 
számos Indonéziával kap-
csolatos útleírást is összeké-
szített számára. A nagykö-
vet őszinte érdeklődéssel te-
kintette meg a Xantus János, 
Jelky András és Lóczy Lajos 
munkásságát bemutató tár-
latokat. Elmondta: szeretné, 
ha napjainkban is minél több 
fiatal kerülne kapcsolatba 
az indonéz kultúrával.

Eddig több száz magyar 
diák tanult Indonéziában, 
ahogyan Magyarországon is 
számos indonéz diák kapott 
ösztöndíjat posztgraduális, 
doktori képzésre. A nagykö-
vet asszony korábban New 
Yorkban az ENSZ képvisele-
ten, valamint Oslóban, 
Brüsszelben és Ausztriában 
is dolgozott, s Magyarorszá-
got is nagyon fontos külde-
tésnek tartja.

– Rendkívül tájékozott és 
széles látókörű, mégis legfő-

képpen a művészetek iránt 
érdeklődik – árulta el az 
Érdi Újságnak dr. Kubassek 
János, hozzátéve: áradt belő-
le a kedvesség és a figyelem 
a múzeum és városunk iránt.

A múzeumi látogatását kö-
vetően T. Mészáros András 
polgármester is fogadta az 
indonéz nagykövet asszonyt. 
Tájékoztatta őt a város fejlő-
déséről, lehetőségeiről, a 
jövő nemzedék oktatásáról, 
kiemelve az országban egye-
dülálló Érdi Ifjúsági Önkor-

mányzat működését. Igen jó 
hangulatban folyt a beszél-
getés, olyannyira, hogy el is 
húzódott a polgármesternél 
tett látogatás, hiszen a nagy-
követ asszonyt minden érde-
kelte. Elsőként a polgármes-
teri hivatalt díszítő művésze-
ti alkotásokra figyelt fel, s 
megjegyezte, igencsak érté-
keli, hogy a helyi művészek 
munkái a hivatalokban is 
megjelennek. Azt is elmond-
ta, már számos magyar vá-
rosba ellátogatott, de az érdi 
fogadtatás különösen ked-
ves volt számára.

Wening láthatóan roppant 
jó benyomásokkal távozott 

településünkről így dr. Ku-
bassek János abban bízik, 
hogy ez a jó kapcsolat a jö-
vőben is folytatódik. A mú-
zeumigazgató a maga ré-
széről már több mint 25 éve 
ápolja az indonéz kapcsola-
tokat, s jeles kutatóinkhoz 
hasonlóan nem egyszer járt 
már ebben a 270 millió lel-
ket számláló, távoli ország-
ban. A múzeumi látogatása 
pedig a nagyköveti munka 
részét képzi, tapasztalatai-
ról nyilván beszámol a kül-
dő ország illetékeseinek – 
zárta szavait a múzeum-
igazgató.

QQ Bálint Edit

Rendkívüli közgyűlés

Kör forgalmak és lámpás kereszteződések épülnek
Egyhangú döntést hozott Érd Megyei Jogú Város köz-
gyűlése múlt csütörtökön, hogy együttműködési megál-
lapodást köt a NIF Zrt.-vel. A partnerségnek köszönhe-
tően körforgalom épül a Zámori út és a Vadlúd utca; a 
Fehérvári út és a Zámori út kereszteződésében, új út 
épül a Fehérvári út és a 7-es számú főút között, valamint 
fejlesztik a Törökbálinti utat a Bajcsy-Zsilinszky út és a 
Felsővölgyi utca között.

A város területén több 
olyan állami kezelésben 
lévő, nagy közúti forgalmat 
bonyolító csomópont talál-
ható, amely balesetveszélyt 
jelent a gyalogosok és a gép-
járművel közlekedők számá-
ra egyaránt. Ennek feloldá-
sára, valamint a szűk ke-
resztmetszetekre terhelődő 
jelentős nagyságú forgalom 
hatékonyabb elvezetése ér-
dekében kötik a megállapo-
dást, hiszen Érd a Modern 
Városok program részeként 
elkötelezte magát a felújítás 
mellett, ugyanakkor a szer-
ződésben rögzített utak az 
állam tulajdonában vannak, 
így azoknak a fejlesztésére 
kizárólag a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Zrt. ké-
szíttethet terveket.

Aradszki András (Fi-
desz–KDNP) országgyűlési 
képviselő is jelen volt a rend-
kívüli közgyűlésen, aki el-
mondta, hogy több mint tíz 
éve tervezik a Vadlúd utcai 
csomópont fejlesztését, 
azonban különböző okok mi-
att mindig akadályba ütkö-
zött a megvalósítás. Aktívan 
2014 óta folytat egyeztetése-
ket a végrehajtás érdeké-
ben, hiszen ebben az évben 
lett Tárnok országgyűlési 
képviselője is. Az NFM ál-
lamtitkára örömét fejezte ki, 
hogy a két település összefo-
gásának és a Modern Váro-
sok programnak köszönhe-
tően végre megépül a körfor-
galom a Sóskúti–Zámori út 
és a Vadlúd utca sarkán. A 
Törökbálinti út felújításával 

kapcsolatban Aradszki 
András elmondta, hogy a két 
autópálya-felhajtó miatt is 
fontos, hogy megújuljon az 
út, mert tapasztalatai sze-
rint az autósok jelenleg nem 

szívesen használják közle-
kedésre ezt a szakaszt. Ha 
viszont megújul, akkor je-
lentős terhet vesz le az Ipa-
ros úti csomópontról, hiszen 
tavaly augusztus óta már 
Törökbálintnál is fel és le le-

het hajtani az M1–M7-es au-
tópályára.

Simó Károly (Fidesz–
KDNP) alpolgármester a 
döntést követően elmondta, 
hogy körforgalmat építenek 

a Sóskúti–Zámori–Vadlúd 
utcai csomópontnál, vala-
mint a jelenlegi lámpás ke-
reszteződést a Fehérvári 
út–Zámori út sarkán szintén 
körforgalommal váltják ki a 
gördülékeny közlekedés ér-

dekében. A Fehérvári utat a 
7-es számú főúttal egy új 
úton kötnék össze annak ér-
dekében, hogy tehermente-
sítsék a Szajkó utcát és az 
abból nyíló utcákat (Páva, 
Fürj, Fogyoly utca és Fácán 
köz). Az új út végére szintén 
körforgalmat terveznek, 
hogy a 7-es útra a lehető leg-
gördülékenyebben halad-
hasson a forgalom.

Az északi részen pedig a 
Törökbálinti út–Tetőfedő 
utca–Felsővölgyi út találko-
zásánál építenek körforgal-
mat, a Törökbálinti út–Fo-
lyondár utca–Szövő utca ke-
reszteződésnél pedig jelző-
lámpás csomópontot alakí-
tanak ki. Simó Károly el-
mondta, hogy járdát is építe-
nek a két csomópont között a 
gyalogos közlekedés feltéte-
leinek megteremtése érde-
kében, valamint a Törökbá-
linti úton az Iparos út és a 
Felsővölgyi utca közötti sza-
kaszon a csapadékelvezető 
rendszert és a járdát is rend-
be teszik.

QQ BnYH

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) is jelen 
volt a rendkívüli közgyűlésen  (Fotó: Szalai Nikolett)

Wening Esthybrobo Fatandari T. Mészáros Andrással és dr. Kubassek Jánossal. A nagykövet asszony el-
mondta, az érdi fogadtatás különösen kedves volt számára
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Nemcsak a képzőművészeti alkotásokban, hanem a köl-
tészet és a zene szárnyán is a nők kerültek a középpont-
ba március 8-án a Szociális Gondozó Központ és a Poly-
Art közös ünnepi rendezvényén. A sokrétű, gazdag mű-
sor zárásaként sor került Vincze Julianna első egyéni 
kiállításának megnyitójára a Parkvárosi Közösségi 
Házban.

Elsőként Récsei Krisztina, 
a Szociális Gondozó Központ 
vezetője köszöntötte az ün-
nepség résztvevőit. Kiemel-
ve, hogy nemzetközi nőnap a 
nők iránti tisztelet és megbe-

csülés kifejezésének napja, 
amiről az idén egy sokrétű 
művészeti összeállítással 
emlékeznek meg.

A rendezvényt a Dr. Dizse-
ri Tamás Habilitációs Köz-

pont Csengettyű együttese 
nyitotta meg, majd Kövecsi 
Lilla, az IRKA tagjai és Lé-
vai Olivér tanuló előadásá-
ban a nőről és a szépségről 
szóló költemények hangzot-
tak el. Majd a Teleki iskola 
két tanulójának népdalcsok-
ra, valamint Ábel Csaba és 
felesége által elénekelt dalok 
váltották egymást a színpa-
don.

Az ünnepség zárásaként 
Vinczéné Demeter Julian-
na első önálló kiállítását 
méltatta Majorné Bániczki 
Julianna művésztanár. Ki-
emelte: a képek gondolati vi-
lága nemcsak teljes és szép, 
hanem költői is. A kiállítás 
indító képe maga a teremtés 
kezdeti harmóniája, s a tel-
jességet egy körrel fejezi ki, 
hiszen a legtökéletesebb ge-
ometriai forma a kikezdhe-
tetlen kör. Benne nemcsak 
az ember és a vízben élő álla-
tok vagy a szárazföldi növé-
nyek vannak jelképesen je-
len, hanem maga a kép a 
szerkezete is a teremtett lé-
nyek és az általuk létreho-
zott tárgyak harmóniájának 

Összművészeti nőnapi köszöntés Parkvárosban

Kép eken a csend békéje és a béke csendje

A tárlat hitet, békességet és reménységet sugall

23 fiatal csellista adott koncertet

Etű dök, szvitek és románcok
Városunk zeneiskolája a múlt hét végén regionális gor-
donkaversenynek adott otthont a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium rendezvénytermében. Az Érd Zenekultúrá-
ért Alapítvány szervezésében sorra kerülő vetélkedő-
nek huszonhárom résztvevője volt.

Csellómuzsika hangjai 
szűrődtek ki a múlt szomba-
ton a Vörösmarty gimnázi-
um aulájából. A tantermek-
ben hangszereiket hangol-
ták vagy épp a fellépés előtt 
gyakoroltak még egy kicsit a 
versenyzők, miközben a ren-
dezvényteremben már „éles-
ben”, a zsűri és a közönség 
előtt mutatták be zenei felké-
szültségüket a résztvevők.

A Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola által márci-
us 11-én lebonyolított regio-
nális gordonkaverseny fő-
védnöke Sárközi Márta, az 
Érdi Tankerületi Központ 
igazgatója, fő támogatói pe-
dig az Érd Zenekultúráért 
Alapítvány és Érd MJV Ön-
kormányzata voltak. Az ér-
tékelő bizottság elnöke Kar-
dosné Kemény Krisztina 
gordonkaművész tanár, tag-
jai Belej Ferenc és Lovik 
Katalin gordonkatanár.

A növendékek pedig Buda-
pestről, Budaörsről, Marton-
vásárról, Piliscsabáról, 
Solymárról és Érdről érkez-
tek, s négy korcsoportban 
mérték össze felkészültsé-
güket. Mindegyik kategória 
előadóitól három-három mű-
vet várt a zsűri. Az első egy 
kötelező darab volt, amit két-
három javasolt etűdből vá-
laszthattak ki a résztvevők. 
Másodikként egy magyar 
zeneművet kellett előadni az 
ajánlott, például Borgulya 
András, Hajdu Mihály Papp 
Lajos, Farkas Ferenc, Bar-
tók Béla, Hidas Ferenc és 
Kodály művek közül. Talán a 
harmadik feladat volt a leg-
könnyebb a versenyzők szá-
mára, ami egy legfeljebb 4 
perces, szabadon választott, 
kedvenc darabot jelentett. A 
zeneműveket kotta nélkül 
adták elő a csellisták, majd a 
szabadon választott művek 

széles palettáját élvezhette a 
zsűri és a közönség. Többek 
között Mozart, Beethoven, 
Sugár Rezső, Vivaldi, Csaj-
kovszkij, Schubert gordon-
kára írt művei csendültek 
fel.

A zsűri összesen 23 csellis-
ta produkciójából választotta 
ki – természetesen korcso-
portonként – a legbiztosabb 

és a legélvezhetőbb előadáso-
kat, arra tekintettel, hogy a 
szereplések sikerét számos 
tényező befolyásolhatja. Egy-
részt függ a felkészülés in-
tenzitásától, hiszen a növen-
dékeknek sokat kellett gya-
korolniuk ahhoz, hogy a mű-
veket kotta nélkül, fejből és 
élvezhetően adják elő. Más-
részt a szereplésük attól is 
függött, milyen hangulatban 
érkeztek és mennyire rutino-
sak a lámpaláz legyőzésé-
ben. Ilyen izgalmakra viszont 
minél gyakrabban szüksé-

gük van a zenenövendékek-
nek, mert a szereplések által 
lesznek egyre bátrabbak a 
közönség előtti fellépésben. 
A tehetség és a gyakorlás 
nyilván a produkciókon is 
megmutatkozik. Ugyanak-
kor a megmérettetés a felké-
szítő tanárokat is izgalmas 
feladat elé állítja, hiszen a 
versenyek eredményei hoz-
zák meg a befektetett munka 
gyümölcseit.

Az érdi regionális gor-
donkaversenyen késő dél-
után került sor az ünnepé-
lyes eredményhirdetésre, 
amit nagyszerű gálakon-
certtel zártak. Ezen a zenei 
vetélkedő legsikeresebb 
résztvevői szerepeltek újra. 
Az élvezetes gálahangver-
senyen immár kevesebb iz-
galommal, felszabadultan 
csendültek fel a zeneiroda-
lom gordonkára írt gyöngy-
szemei.

Eredmények: az érdi zene-
iskola résztvevői közül a II. 
korcsoportban Szokolai Lo-
ránd az első helyezést meg-
osztva érte el a budaörsi 
Wijnands Margittal. A IV. 
korcsoportban Thaly Árni-
ka harmadik lett, valamint 
több dicséretet is elhoztak a 
hazai versenyzők.

QQ Bálint EditCsákvári Emma a 11 évesek korosztályában versenyzett
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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.

Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből
Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, Ászár-
Neszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16 45
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Összművészeti nőnapi köszöntés Parkvárosban

Kép eken a csend békéje és a béke csendje
az együttese – mutatott rá a 
művésztanár, hozzátéve, 
hogy Vincze Julianna né-
hány munkáján szinte ta-
pintható a „csend békéje, a 
béke csendje”, de találkozha-
tunk a kereszténység megje-
lenítésével is többféle formá-
ban, s olykor a képzőművé-
szet gondolati ütközésének 
megoldására is kísérletet 
tesz.

Eszerint a realista ábrázo-
lás nem egyenlő a fénykép-
szerű ábrázolással, hanem a 
valóságból kiemelt rész ön-
álló életet él és továbbgon-
dolható. Megjelennek a láto-
mások és a nagyon elvont 
gondolati közlések is, de a 
reális kifejezési forma is ré-
sze a munkáinak, évszakok, 
tájak, városképek bukkan-
nak fel vásznain. Önarcképe 
énjének őszinte, kitárulkozó 
vállalása: ez mind én va-
gyok, nincs titkolnivalóm. 
Tárlata pedig hitet, békessé-
get és reménységet sugall – 
zárta szavait Majorné Bá-
niczki Julianna.

A megnyitót megelőzően 
Somfai István beszélgetett 

Vincze Juliannával. Megtud-
tuk, hogy az utóbbi másfél 
évtizedben rendszeresen 
foglalkozik festészettel, 
noha a kreativitás korábban 
is végigkísérte az életét: bá-
bukat, babákat, lakásdísze-
ket készített és rengeteget 
rajzolt. A festészethez első-
sorban a pasztell technika 
megismerése adta a lendüle-
tet, majd a Poly-Art kiállítá-
sain való szereplések továb-
bi bátorítást adtak számára, 
s azóta folyamatosan képezi 
magát. Több kurzuson vett 

részt, legutóbb László Ban-
dy csoportjában tanult, de 
sok tapasztalatot szerzett 
alkotótársaitól is a Képző-
művészek Érdi Közösségé-
ben. Mint mondta, a festé-
szet a legjobb pillanatban 
érkezett az életébe, mert 
nemcsak kitölti, hanem tel-
jessé teszi, megszépíti a hét-
köznapjait – vallotta magá-
ról a festmények szerzője.

A nőnapi műsor végén 
minden hölgy résztvevőt vi-
rággal köszöntöttek a szer-
vezők. n B. ÁBrahÁm

Vincze Julianna: Rend

Helytörténészek ismerkedtek Érddel

Aki k ismerik a települések titkait
Idén Érd adott otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete Helyismereti Szervezete éves közgyűlésének a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtárban. A napirendet és a szak-
mai programot követően városunk nevezetességeivel is 
megismerkedtek a hazánk számos településéről érkező 
könyvtárosok.

Mint azt Mennyeiné Vár-
szegi Judittól, a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete 
Helyismereti Szervezete el-
nökétől megtudtuk, az érdi 
könyvtár vezetője, Sebes-
tyénné Majchrowska Ewa 
szíves meghívásának kö-
szönhetik, hogy a szervezet 
városunkban tartotta meg 
éves közgyűlését és szakmai 
napját.

– Miután országos szerve-
zetről van szó, Debrecentől 
Pécsig, Miskolctól Győrig, 
Kiskunhalastól Budapestig 
mindenütt vannak tagjaik, 
akik az adott településen 
fejtik ki honismereti, helyis-
mereti tevékenységüket – 
tudatta lapunkkal az egye-
sület elnöke. Hozzátette: 
nemcsak a könyvtárosok 
vállalják magukra ezt a fel-
adatot, hanem gyakran 
csatlakozik hozzájuk az is, 

aki helyi vonatkozású köny-
vet ír, esetleg a helytörténet 
terén folytat kutatásokat, 
tanulmányokat publikál 
vagy előadásokat tart. Min-
den, ami a helytörténettel, 
helyismerettel kapcsolatos, 
beleszámít e tevékenységi 
körbe. Mennyeiné azt is el-
mondta, hogy az ország 
könyvtárosainak együttmű-
ködése már nagyon régi, hi-
szen a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete a közelmúlt-
ban ünnepelte fennállásá-
nak 80. évfordulóját, de az 
alszervezetek csak évekkel 
később alakultak ki.

Mégis, a helyismereti 
szervezet is már túl van a 
nagykorúságán, hisz közel 
húsz éve működik, rengeteg 
feladattal és tervvel. Ahogy 
sok esztendeje már, idén is 
megrendezik a hagyomá-
nyos, háromnapos tanácsko-

zásukat Jászberényben. A 
szakmai tanácskozásokon 
kívül kiadványokat is szer-
kesztenek és jelentetnek 
meg. Mindemellett az elnök 
az összefogást tartja a szer-
vezet legfontosabb eredmé-
nyének, hiszen a legkisebb 
települések helyismereti 
könyvtárosai is kiválóan 
együttműködnek és segítik 
egymás munkáját.

Gyakran előfordult, hogy a 
kisebb helységekben minden 
módszertani ismeret nélkül 
láttak hozzá a helytörténeti 
anyagok, dokumentumok 
összegyűjtéséhez és rend-
szerezéséhez, mert fontos-
nak tartották, hogy az embe-
rek megtartsák helyi identi-
tásukat, kultúrájukat. 
Ugyanakkor szükséges a 
szakemberek segítsége, 
akik koordinálják a helytör-
téneti dokumentumok gyűj-
tését, feldolgozását, s össze-
fogják a közösségi tevékeny-
ségeket.

A Helyismereti Könyvtá-
rosok Egyesülete az elmúlt 
évek során számos konfe-
renciaanyagot jelentetett 

meg, amelyeket ma már 
szakirodalomként ajánla-
nak és használnak a téma 
iránt érdeklődők, hiszen 
ezekben a kiadványokban 
számos olyan publikáció je-
lent meg, amelyek másutt 
nem lelhetőek fel. Mindemel-
lett roppant fontosak a szak-
mai tanácskozások, ame-
lyek lehetőséget adnak a 
személyes találkozásra, 

eszmecserére, s a jól bevált 
gyakorlatokat át tudják egy-
másnak adni a kollégák – 
zárta szavait Mennyeiné 
Várszegi Judit.

A helyismereti könyvtá-
rosok a közgyűlés hivatalos 
részén túl, a szakmai prog-
ram keretében nemcsak az 
érdi könyvtárral, hanem 
városunkkal is megismer-
kedtek. n B.E.

Mennyeiné Várszegi Judit elnök megnyitja a közgyűlést
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2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1480 Ft/m2-től
Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OSB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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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,
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12 ezer évvel ezelőtt a 
Föld tengelye megdőlt kis-
sé, így több napfény érte 
a bolygót. Véget ért a 80 
ezer éven át tartó tél, ki-
alakultak az évszakok, és a 
fák néhány évszázad alatt 
meghódították Európát. 
Ekkor kezdődött az erdők 
aranykora.

A film első felében kö-
zelről megismerkedhe-
tünk a hangsúlyosan eu-
rópai, leginkább a francia 
és német, emberek által 
szinte érintetlen erdők ál-
latvilágával. Ma, amikor 
sok gyerek számára isme-
rősebb állat a zebra, zsiráf 
vagy oroszlán, mint a szar-

vas vagy a hiúz, üdítő látni 
egy filmet, amiben olyan 
erdőt láthatunk, ahol akár 
mi is kirándulhatnánk.

Az évszakok váltakozása 
csak kerettörténet, amin 
belül láthatunk bölényeket, 
vadlovak és szarvasbikák 
dominanciaharcát, farkas-
vadászatot, de megcsodál-
hatjuk a nagyragadozók 
kölykeinek játékát is.

Több ezer év után új kor-
szak kezdődött: az erdők 
aranykora véget ért. Az em-
berek miatt egyre zsugo-
rodnak, helyüket átveszik a 
mezőgazdasági területek. 
A nagytestű állatok a hegyi 
erdőkbe szorulnak vissza, és 

az utakkal szabdalt, gyérülő 
erdőkben egyre nehezebb 
menedéket találni. Már 
nem az emberek, hanem az 
állatok azok, akik rejtekhe-
lyükről leskelődnek.

Jacques Perrin és Jacques 
Cluzaud több éven keresz-
tül, tíz operatőrrel forgattak 
az erdőkben. Kisebb gyere-
keknek is ajánlható, inkább 
az emberi tevékenység 
hatásáról gondolkodtat el, 
minthogy egy adathalmazt 
zúdítana a nézőkre.

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Zenei Könyvtárá-
ból kölcsönözhető, száznál 
több más természetfilm 
mellett.

FILM

Jac ques Perrin–Jacques Cluzaud: Évszakok
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Had műveletek Érden és környékén 1848–1849-ben
1848. szeptember 11-én a 

Joszip Jellasics horvát bán 
vezette csapatok átlépték a 
horvát–magyar határt, így a 
magyar forradalom átala-
kult szabadságharccá. A 
szerveződőben lévő magyar 
hadsereg Móga János altá-
bornagy vezetésével szep-
tember 29-én Pákozdnál ve-
reséget mért Jellasics had-
seregére.

Egy nappal később a Cse-
pel-sziget északi részén 
szolgálatot teljesítő Turcsá-
nyi János honvéd tüzér had-
nagy és Pataky János száza-
dos jelentést írtak Görgey 
Artúr őrnagynak. Fölhívták 
Görgey figyelmét, hogy 
amennyiben az ellenség el-
foglalja a Hamzsabégnél 
(Érd) lévő magaslatokat és 
hidat ver a Dunán, lehetet-
lenné teszi a szigeten lévő 
magyar csapatok hadműve-
leteit. Ennek megakadályo-
zása érdekében javasolták, 
hogy az érdi vízimolnárok 
helyezzék át malmaikat a 
Dunán. A molnárok képvise-
lőket küldtek át a folyamon, 
akik jelezték, hogy a mal-
mok áthelyezése esetén hét 
település marad liszt nélkül, 

a katonák azonban ragasz-
kodtak elképzeléseikhez.

Az ellenség ekkor nem 
érte el Érdet, néhány hónap 
elteltével azonban megvál-
tozott a helyzet. A Jellasi-
csot üldöző magyar csapa-
tok átlépték a magyar–oszt-
rák határt, október 30-án 
azonban vereséget szenved-
tek Schwechatnál. Herceg 
Alfred Windisch-Grätz tá-
bornagy vezetésével újabb 
támadás indult a forradalmi 
Magyarország ellen. A hon-
védsereg ereje ekkor csak a 
védekezésre volt elegendő, 
hadtestei folyamatosan vo-
nultak vissza a fővárosok, 
Buda és Pest felé. Az októ-
ber 28-án tábornokká kine-
vezett Görgey Artúr novem-
ber 1-jén a feldunai hadse-
reg fővezére lett. A Perczel 
Mór tábornok által vezetett 
hadtesttel együttműködve 
fő feladata a fővárosok vé-
delme volt. A november 30-ai 
móri csatában azonban 
Perczel csapatai vereséget 
szenvedtek. Görgey helyze-
tét nehezítette, hogy Perczel 
a vereséget győzelemnek ál-
lította be, jóllehet a kor szo-
kásai szerint azt kellett 

vesztesnek tekinteni, aki 
előbb elhagyta a csatateret. 
A móri vereség nyomán a fő-
vezér november 30-ról 31-re 
virradó éjszaka csapataival 
a vörösvári országút–Bics-
ke–Csákvár–Zsámbék–Fel-
sőgalla–Budaörs vonalról a 
Baracska–Vál–Sóskút–Bia 
vonalra vonult vissza. Szil-
veszterkor Kossuth Lajos 
utasította Görgeyt, hogy fog-
lalja el a Tétény–Budaörs–
Budakeszi–Hidegkút vona-

lat, a fővezér azonban nem 
értett egyet az utasítással. A 
váli dandár az érdi magasla-
tokra, a baracskai pedig 
Tárnokig vonult vissza, a 
sóskúti és a biai viszont 
helyben maradt.

1849. január 1-jén az Orszá-
gos Honvédelmi Bizottmány 
tárgyalóküldöttséget indított 
Windisch-Grätzhez. A dele-
gáció katonai biztosítása az 
Érdnél állomásozó lovag 
P oeltenberg Ernő alezredes 

vezette dandár fel-
adata lett.

Mivel az osztrák 
csapatok előnyomu-
lása folytatódott, ja-
nuár 2-ára Görgey 
csapatai az Érd–Té-
tény–Sóskút–Buda-
örs–Óbuda–Buda–
Krisztinaváros vo-
nalon álltak.

Másnap a fővezér 
az érdi és budaörsi 
dandárjait Budára, 
a sóskútit pedig Bu-
daörsre kívánta át-
helyezni. Ennek elő-
feltétele volt, hogy 
Poeltenberg alezre-
des érdi dandárjá-
nak Ercsinél és 

Martonvásárnál lévő előőr-
sei csak azután kezdjék meg 
a visszavonulást, hogy a té-
tényi dandár egységei fölvál-
tották őket. Az alezredes ezt 
elmulasztotta, így nem vette 
észre a Martonvásárnál elő-
nyomuló osztrák hadtestet. 
Miközben az érdi dandár 
már Budafoknál járt, a vá-
ratlan osztrák támadástól a 
tétényi dandár Mezey Ká-
roly százados vezette huszár 
osztálya mentette meg Gör-
gey csapatait. A huszárok 
súlyos veszteségeket okoz-
tak az osztrák vérteseknek, 
a túlerő azonban Érd és Té-
tény határig nyomta vissza a 
magyar egységeket. A Buda-
fokról visszarendelt érdi 
dandárral megerősödve 
Görgey csatát vállalt volna, 
de annak hírére, hogy az el-
lenség Érdnél átkelt a befa-
gyott Dunán, Buda felé in-
dult. A hír nem bizonyult 
igaznak. Görgey katonáival 
a Duna bal partján Vác, majd 
a Felvidék felé fordult, a ta-
vaszi hadjárat során pedig 
sok győztes csata után visz-
szafoglalta Budát.

Pergel Antal
történész

1849. január 1-jén Görgey Artúr hadtestének 
főereje tág ívben, Érdtől Biáig volt felállítva

Jómunkához jó szerszámkell –SzerszamKell.hu

A SzerszamKell.hu bar-
kácsáruház másfél éve nyi-
tott meg Érden, a régi Bau-
max áruház helyén, egy húsz
éves múltra visszatekintő,
helyi családi vállalkozás ke-
retében. A kényelmes parko-
lóval rendelkező, a város
egyik legnagyobb barkács-
üzlete nemcsak érdieknek
kínál kézi szerszámokat,
elektromos gépeket, kerti
eszközöket, tartozékokat, il-
letve autójavító szerszámo-
kat, hanem webáruházán
keresztül az egész ország
lakosságának, sőt, vannak
külföldi megrendeléseik is –
tudtuk meg Nagy Gábor ügy-
vezetőtől, aki elmondta azt
is: ügyfeleik közt sok a mes-
terember, vállalkozó.

– Azért ezt a nevet adtuk
barkácsáruházunknak ,
mert széles választékunk-
kal és szakképzett kollégá-
inkkal arra törekszünk,
hogy a vásárlóink az igénye-
ik szerinti legjobb szerszá-
mot vagy más barkácster-
méket kapjanak. Tizenkét-

ezer terméket tartunk rak-
táron – rájöttünk ugyanis
arra, hogyha valaki szerelés
közben elakad, annak azon-
nal a megfelelő szerszám
kell – kiterjedt beszerzési
hálózatunknak köszönhető-
en 40-50 ezer termék is elér-
hető pár napon belül. Webá-
ruházunkban ki tudják vá-
lasztani, mit szeretnének,
azt is megnézhetik, van-e
készleten. Így nem kell kör-
bejárniuk a boltokat: egy
kattintás, és megvan a ter-
mék, amit házhoz szállíttat-
nak, vagy személyesen vesz-
nek át üzletünkben. Online
szolgáltatásunk nagyon
kedvelt nemcsak a lakosság,
hanem a mesteremberek
körében is, mert mindent
megtalálnak nálunk. A sze-
zonalitásra is ügyelünk:
nyáron a kisebb házi meden-
céket, és a hozzájuk tartozó
vegyszereket is meg tudják
vásárolni üzletünkben. Ta-
vasszal a kertrendezésre fó-
kuszálunk: az Érdi Újság
hasábjain kéthetente jelen-

nek majd meg tanácsaink, a
talajművelésről, a helyes fű-
nyírásról, a megfelelő kerti
eszközökről – tette hozzá
Nagy Gábor, aki kilenc szak-
képzett kollégájával dolgo-
zik azon, ahogy akinek szer-
szám kell, az meg is kapja, a
lehető legjobb áron.
– Az online piacon óriási

az árverseny, és ebben mi
igen jó pozícióban vagyunk.
Mivel nálunk a webes ár és a
bolti egyforma, a lakosság
nagyon kedvező áron vásá-
rolhat az üzletünkben is,
szállítási díj nélkül. Érde-
mes nálunk körülnézni, mi-
előtt a környező települések
áruházláncainak egyikébe
látogatnának. Weboldalun-
kon segítséget, információt
is nyújtunk barkácsolás té-
mában. Telefonon is várjuk
szíves érdeklődésüket. (X)

SzerszamKell.hu
barkácsáruház

2030 Érd, Velencei út 33.
Nyitva tartás:

hétfő – péntek 8:00 - 17:00,
szombat 8:00 – 12:00

Telefonos rendelésfelvétel
és vevőszolgálat:
+36 70 606 2000

E-mail:
info@szerszamkell.hu

Webáruház:
www.szerszamkell.hu
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optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Az akció március 15-től április 30-ig, 
illetve a készlet erejéig tart.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE
AJÁNDÉK TRENDI SZEMÜVEGKERETTEL

már 39.500 Ft-ért
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Esküvő 2017.
melléklettel!

Sztárinterjú
Náray Erikával

• Párkapcsolati békea
mindennapokviharában

•ABabaúszás terápiás

lehetőségei
• Egykicsimozgás ...

• Ahányhorgász,
annyi féle ...

INTERJÚK, CIKKEK,HASZNOSÖTLETEK
A CSALÁDMINDEN TAGJÁNAK3-99 ÉVES KORIG

FÓKUSZBANA CSALÁD!

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

Nagykanizsa

Programajánló
6megyéből

NYEREMÉNYJÁTÉKYEREMÉNYJÁTÉKÉ
Álompihenést nyerhet a hé

vízi

AMIRA HOTELBE!

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ
MÁRCIUSI SZÁMA!

K!
évízi
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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
KONCERT
Elfeledett mézescsók
Kovácsovics Fruzsina interaktív koncertje 
gyermekeknek és gyermeklelkű felnőt-
teknek
Belépő 1490 Ft. Jegyek elővételben kap-
hatók a művelődési központ pénztárá-
ban, hétköznapokon 10–18 óráig
Március 19-én, vasárnap 11 órakor

MICIMACKÓ SZÍNHÁZBÉRLET
Többsincs királyfi
10 órakor óvodás csoportoknak, 14 óra-
kor kisiskolás csoportoknak. További 
információ Czinderné Tassi Beáta (06 30 
597 8823)
Március 20-án, hétfőn

BABASZÍNHÁZ
Kezeslábas
Belépő 800 Ft. Jegyek korlátozott szám-
ban, csak elővételben kaphatók
Március 23-án, csütörtökön 10 órakor

„SZINHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!” BÉRLET
Ez volt, ez van – vidámság két 
részben
Szereplők: Magyar Attila, Hajdu Steve, 
Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, Heller 
Tamás
Alkalmi belépőjegy 2800 Ft
Március 26-án, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Ünnepi gyermekrajzpályázat
Az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulójának tiszteletére hirdetett 
pályázat kiállítása
Megtekinthető április 5-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Téli mese
Körmendi Zizi fotográfiái
Megtekinthető március hónapban

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Továbbhasznosításra fel!  
UPCY ökodesign
Zalabai Csilla kiállítása
Megtekinthető április 11-ig

KLUBÉLET
IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Klubnap, felolvasás, valamint 
bemutatkozik Dylan D. Tides / Pálfi 
Nándor
Vezeti Daróci Lajosné
Március 17-én, pénteken 16 órától
KÉZMŰVESKLUB
Húsvétra készülünk!
Vezeti Tamaskáné Jakab Margit. Részvé-
teli díj 300 Ft
Március 18-án, szombaton 10 órakor
VITALITÁS KLUB
Évszakváltás
Előadó dr. Dániel József
Március 20-án, hétfőn 17 órától
KERTBARÁT KÖR
Aktuális kerti teendők
„Klubövezet”, Enikő u. 2/B
Március 24-én, pénteken 17 órától
DUNA-ART FOTÓKLUB 
Képértékelés, objektív fajták
„Klubövezet”, Enikő u. 2/B
Március 28-án, kedden 18 órától

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra.  

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés 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 Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként

A múzeum tetőtéri előadóterme és 
a kocsiszín rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  
Borsos Andrásné 06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszá-
mon vagy a www.csukalib.hu honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
A francia irodalom gyöngyszemeiből
Április 3-ig
KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Kiállítás Ládi Vera kerámiáiból
Megtekinthető március 28-ig
PROGRAM
Poly-Art pódiumest
Március 22-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A víz világnapja
Húsvétváró kreatív foglalkozás
Március hónapban
VETÉLKEDŐ
Prózamondó verseny
Általános iskolák alsó és felső tagozatosai 
számára
Március 22-én, szerdán 13, ill. 15 órakor
MESESZOMBAT
Nyuszis mesék Némedi-Varga 
Tímeával
Március 25-én, szombaton 10.30 órakor
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ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Zenélő évszakok
A tavaszi természetről sok zenével
Március hónapban

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
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig

TÁRLAT
Félúton
Kalocsai Enikő kiállítása
Megtekinthető március 25-ig

VERNISSZÁZS
Természetes szépségek
Kércz Tibor fotóművész természetfotó-
kiállítása
Megnyitja és tárlatvezetést tart Eifert 
János fotóművész. Közreműködik Kércz 
Viktor gitáron
Március 31-én, pénteken 18 órakor

MárciuS 20., HÉTFŐ
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–Csepel FC 
21:40 Élő örökségünk  2/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  Bibliai Szabadegyetem    

90/37. 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 21., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub
 Trio Ricardo hangversenye II. rész
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:45  Műábránd 
22:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Kisvárda MasterGood SE  
 (ismétlés) 
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
 0:10 Tűzijáték

MárciuS 22., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai Szabadegyetem    

90/38. rész 
21:00 50 éves a Lukin Zeneiskola
  Jubileumi hangverseny 
23:15 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00 Híradó
 0:15 Tűzijáték

MárciuS 23., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 90. rész
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
  Érd–Kisvárda MasterGood SE  

(ismétlés) 
21:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!                                                      
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
 0:10 Tűzijáték

MárciuS 24., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
20:20 Sztárportré 90. rész 
20:50 Műábránd 

21:05 Mintha nem otthon lennénk 
 dokumentumfilm
 R: Gulyás Zoltán
22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15 Mozgás
 sportmagazin
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00  Híradó
  0:15 Tűzijáték

MárciuS 25., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 66. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 50 éves a Lukin Zeneiskola
  Jubileumi hangverseny  
23:15  Bibliai Szabadegyetem    

90/38. rész 
  0:15 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:45 Tűzijáték

MárciuS 26., 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 Mintha nem otthon lennénk 
 dokumentumfilm
 R: Gulyás Zoltán
22:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:10 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:40 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.



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

PÁLYÁZATOT HIRDET
az Érdi Szivárvány Óvoda

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a
vezetői megbízás 5 éves határozott időre,
2017. augusztus 22-étől 2022. augusztus
21-éig szól.
Amunkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Hegesztő u 2–8.
Abeosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben fog-
laltak alapján a vezetői feladatok ellátása.
Az intézmény törvényes működésének biz-
tosítása, a pedagógiai munka irányítása,
szervezése, ellenőrzése, illetve a jogszabá-
lyokban előírt munkáltatói jogok gyakorlá-
sa.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmene-
teli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő vég-
rehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet, valamint Érd Megyei Jogú
Város fenntartásában működő köznevelési
intézményekben foglalkoztatott közalkal-
mazottak juttatásainak szabályairól szóló
35/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelet

vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógusi végzett-

ség;
• pedagógus-szakvizsga keretében

szerzett intézményvezetői szakkép-
zettség;

• legalább öt év pedagógus-munkakör-
ben vagy heti tíz tanóra vagy foglalko-
zás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szak-
mai gyakorlat;

• a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakör-
ben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás;

• cselekvőképesség, büntetlen előélet,
és annak igazolása, hogy nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglal-
koztatástól való eltiltás hatálya alatt;

• magyar állampolgárság, vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy letelepedett
státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
intézményvezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• szakmai önéletrajz;

• az intézmény vezetésére vonatkozó
program;

• a végzettséget, szakképzettséget ta-
núsító okiratok egyszerű másolata;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy az annak meg-
kéréséről szóló postai feladóvevény
másolata;

• hozzájárulás a személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggésben tör-
ténő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat
arról, hogy a pályázati elbírálásban
résztvevők a pályázati anyagot megis-
merhetik és abba betekinthetnek;

• nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásáról;

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: a beosztás legkorábban 2017. au-
gusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 24. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Körmöczi
Józsefné nyújt, a 06-23-522-345-ös tele-
fonszámon. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 2017/3/3943/14, valamint a
beosztás megnevezését: óvodapedagógus,
intézményvezetői megbízással.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei

Jogú Város Önkormányzat címére

történő megküldésével (2030 Érd,
Alsó utca 1.);

• személyesen Érd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán Irodá-
ján (2030 Érd, Budai út 8.).

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a pályázó intézményvezetésére vonat-

kozó programja átadásra kerül har-
mincnapos határidővel az intézmény
nevelőtestülete, illetve a Nemzeti
Pedagógus Kar illetékes területi szer-
ve részére;

• a pályázót a pályázati határidő lejártát
követő huszonegy napon belül, a ki-
nevezési, megbízási jogkör gyakorlója
által létrehozott legalább háromtagú,
a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg;

• a véleményező testületek véleményét
mérlegelve a végleges döntést Érd
Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza
meg.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ: a pályázatot mel-
lékletekkel együtt kettő nyomtatott pél-
dányban kérjük benyújtani.
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FELHÍVÁS
A ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM HELYI SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA

A nyári időszakban fokozott problémát jelent az ingatlanok karbantartása és az ebből fakadó zajos tevékenysé-
gek (kertépítési és ingatlanfenntartási munkák, pl.: fűnyírás, gallyazás, barkácsolás stb.), amelyek a szomszédok 
nyugalmát nagyban zavarhatják.
A fenti probléma elkerülése érdekében tájékoztatom a lakosságot, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 61/2009. (X. 16.) számú önkormányzati rendeletében az ilyen 
jellegű tevékenységeket az alábbiak szerint szabályozza.
„Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek végzése során működő zajforrások-
ra vonatkozó rendelkezések:
5. § (1) Ingatlanon zajhatással járó kertépítési, kert- és ingatlanfenntartási tevékenységet hétköz-
napokon 8–19 óra, szombat és munkaszüneti napokon 9–12 óra között lehet végezni. Ezen kívüli időszakban 
ilyen tevékenység végzése az azonnali veszély- vagy baleset-elhárítási munkavégzés esetét kivéve tilos.”
A fentiek megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jog-
következményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú önkormányzati rendelet alapján 50 000 Ft-ig terjedő helyszíni 
bírság, illetve közigazgatási hatósági eljárás keretében természetes személy esetén 100 000 Ft-ig, jogi személy esetén 
500 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat – mindannyiunk békés együttélése érdekében – tartsák be!

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

Hirdetmény
UTCANÉVRŐL

Az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló 10/2014 
(V.28.) önkormányzati rendelet (rendelet) szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik 
az utcák elnevezése, nevük megváltoztatása. A rendelet 10.§ (3) bekezdés alapján 
az utcaelnevezéssel kapcsolatos előkészítési feladatok során a Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság (bizottság) kikéri az elnevezéssel 
érintett tulajdonosok véleményét.

A fentieknek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Érintetteket, hogy a bizottság 
az egyik érintett ingatlantulajdonos javaslata alapján a földhivatali nyilvántartás 
szerint jelenleg névtelen 077/3, 26285/1 és 26285/2 hrsz-ú ingatlanok esetében 
a Vízöntő út elnevezést készíti elő.

Az útszakasz a város külterületén, a 6. számú főúttól keletre, a város déli gazda-
sági területén található, és illeszkedik a területen kialakult tematikus – csillagnevek 
– elnevezési rendbe.

A tervezett elnevezéssel kapcsolatban tájékozódhatnak a www.erd.hu honla-
pon, és 2017. március 22-ig jelezhetik írásos véleményüket a Polgárok Háza (Alsó 
u. 3.) Ügyfélszolgálatán leadva, a Főépítészi Csoport (2030 Érd, Alsó u. 1.) részére 
címezve, illetőleg a foepitesz@erd.hu e-mail címre küldve.

 Szabó Béla elnök

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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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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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
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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
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Batthyány-napok

Kiá llítások, vetélkedők március idusán
Huszonhárom esztendeje, 1994. március 15-én vette fel a 
Batthyány nevet a Fácán közi általános iskola. Az évfor-
dulót minden esztendőben a Batthyány-napok program-
sorozattal ünneplik.

Március 6. és 14. között 
többféle egyedi rendezvény-
nyel színesítette az iskolai 
életet az intézmény: hagyo-
mányos fotó- és rajzkiállítá-
sukra nemcsak gyerekek, 
hanem felnőttek munkáit is 
várták, az alsósoknak Pető-
fi-versmondóversenyt, a fel-
sősöknek a reformkorral és 
a szabadságharccal foglal-
kozó komplex csapatver-
senyt szerveztek, és Batthy-

ány nyomában címmel inter-
aktív online játékra invitál-
ták a gyerekeket.

A negyedik évfolyamnak 
angol és német nyelvi levele-
zős versenyt hirdettek, és 
nem maradhatott el a sok 
alsó tagozatos által várt, 
szellemi és ügyességi fel-
adatokat egyaránt felvonul-
tató akadályverseny sem. 
Ennek minden állomása 
kapcsolódott az 1848-as for-

radalomhoz, a jelképes em-
lékműdíszítéstől a kötélhú-
záson át a harci utánzó moz-
gásokig.

– Nemcsak iskolánk névfel-
vételéről, hanem március 15-
éről, illetve a szabadságharc-
ról is megemlékezünk ezek-
ben a napokban, arra töre-
kedve, hogy minél több diákot 
aktivizáljunk. A nyílt verse-
nyekre nemcsak a Batthyány, 
hanem a város több iskolájá-
ból is jelentkeztek gyerekek 
– mondta lapunknak Rozgo-
nyi János igazgató.

A Batthyány-napok ren-
dezvénysorozata a március 

14-ei megemlékezéssel zá-
ródott az idén; mint Rozgo-
nyi János hangsúlyozta, is-
kolájukban már hagyo-
mány, hogy az ünnepi be-

szédet egy vendégelőadó 
mondja el. Idén Somfai Ist-
ván tanár, Érd Város Dísz-
polgára, a Poly-Art elnöke 
volt a meghívott. n Á. K.

A szellemi és ügyességi feladatokat egyaránt felvonultató akadályver-
seny minden állomása kapcsolódott az 1848-as forradalomhoz, a jelké-
pes emlékműdíszítéstől a kötélhúzáson át a harci utánzó mozgásokig

Forradalmi rajzpályázat

A s zabadságharc és a „Z” generáció
Az érdi kultúrház tíz éve hirdette meg először az iskolá-
sok forradalmi rajzpályázatát, amely a gondolat meg-
születése óta érdekes és nagy ívű fejlődésen ment ke-
resztül. A világhálónak köszönve tavaly országossá, 
idén pedig nemzetközivé nőtte ki magát a kezdeménye-
zés. Az idei alkotásokból az ünnep előtt, március 10-én 
látványos kiállítás nyílt.

Ebben az évben közel fél-
ezer pályamű érkezett, ám 
közülük csak 310 futott be 
határidőre. Több tucat rajzot 
azért kellett visszaküldeni, 
mert elkéstek, a zsűrizés 
után érkeztek meg. Az érté-
kelők javaslatára és a terem 
befogadóképességét figye-
lembe véve összesen 141 al-
kotást sikerült kiállítani.

A rajzokat Regős Ágnes 
művésztanár és Wegenast 
Róbert festőművész, jel-
meztervező bírálta el, s há-
rom korcsoportban össze-
sen 18 pályázónak ítélt díjat 
– tudtuk meg Lukács Orso-
lyától, a Szepes Gyula Mű-
velődési Központ igazgató-
helyettesétől.

A színekben, ötletekben és 
megoldásokban gazdag for-
radalmi rajzkiállítást Regős 
Ágnes nyitotta meg. Rámu-
tatott: az idei anyag nem-
csak mennyiségében és mi-
nőségében, de technikai vál-
tozatosságban is felülmúlta 
az előző éveket. A nagyszá-
mú mű miatt sok alkotást ki 
kellett zsűrizni, mert a be-
küldött mennyiség megha-
ladta a kiállítóterem befoga-
dóképességét. Nem szeret-
ték, hogy ennyire szigorú-
nak kellett lenniük, ezért 
nem volt könnyű számukra a 
válogatás.

A grafikus művésztanár 
elárulta, hogy a pályázat fel-
ívelő sikere kapcsán elgon-

dolkodott azon, mennyire 
befolyásolja életünket a vi-
lágháló? Arra a következte-
tésre jutott, hogy nagyon! A 
kérdés, hogy ez jó-e vagy 
sem? Tény, hogy a mai gyer-
mekeknek már természetes 
közege a digitális világ, a 
laptopok, tabletek, okostele-
fonok világa. Ők már a „Z” 
generációhoz tartoznak. A 
technológiai változás na-
gyon gyors és hatalmas, de a 
fejlődés önmagában se nem 
rossz, se nem jó – attól függ, 
hogy mire használjuk! – tet-
te hozzá, így folytatva: a 
rossz az, hogy a világ egyre 
inkább kétdimenziójúvá vá-
lik, mert két ember kommu-
nikációjában hiányzik a 
harmadik dimenzió: a test-
közelség, a szemkontaktus, 
az arcpír, a hangszín, a 
hanglejtés, s így sokat veszí-
tünk az együttérző képessé-
günkből.

A virtuális világ tehát 
megváltoztatja vagy már 

meg is változtatta az embe-
reket, már csak az a kérdés, 
hogy tudunk-e ezzel a tech-
nikával megfelelően bánni? 
Az igen válasz a kreativitás-
ban, a kreatív gondolkodás-
ban rejlik. A kreativitás pe-
dig a művészeteken keresz-
tül tanulható. Hogyan műkö-
dik? Például úgy, hogy adott 
a feladat: március 15-e, a 
forradalom és szabadság-
harc megfogalmazása vizu-
ális eszközökkel. Gondol-
kodni kell azon, mi fejezné ki 

legjobban a feladatot. Terve-
ket kell készíteni a megvaló-
sításra, a technika kiválasz-
tására. Mindez döntések so-
rozata, a megoldások száma 
pedig végtelen. Az alkotás 
tehát segít a kreativitás, sőt 
az empátia fejlesztésében is 
– zárta szavait Regős Ágnes.

Végül a legsikeresebb raj-
zok szerzői Urbán Jonatán-
tól, az Ifjúsági Önkormány-
zat diákpolgármesterétől 
vehették át a díjakat.

Qn B. ÁBrahÁm

EREDMÉNYEK
6–10 éves korcsoport: 1. Hor-
váth Lili (Barcs); 2. Lendvai 
Hanna (Budapest) és Epres 
Adél (Tárnok); 3. Szabados 
Dorina (Érdligeti), Csákányi 
Olivér (Budapest) és Varga 
Zsombor meg Varga László 
ikrek (Kerepes). 11–14 éves 
korcsoport: 1. Bócsa Hilda 
(Érdligeti); 2. Busák Alexand-
ra (Érd); 3. Legény Máté (Kis-
várda). 15–18 éves korcso-
port: Maráz Tamás (Barcs); 2. 
Csótai Zsófia (Miskolc); 3. 
Gugolya Sára Sarolta (Csong-
rád). Különdíj: Tóth Bori, Deák 
Sára, Vágó Réka, Buglyó Han-
na, Ratina Laura.

Közel félezer pályamű érkezett, összesen 141 alkotást sikerült kiállítani

A díjakat Urbán Jonatán diákpolgármester adta át a legsikeresebb 
pályázóknak
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A k omposzt a földi élet alapja
Egy átlagos háztartás évente 500 kiló komposztálható 
„zöldjavakkal” járulhatna hozzá a termőtalaj tápanyag-
értékének növeléséhez – ez a meggyőződése Gellért 
Miklósnak, aki az érdi Óvodai Szakmai Napok kereté-
ben a Meseház Óvodában a megújuló erőforrásokról tar-
tott előadást az óvodapedagógusoknak.

Gellért Miklós lesújtó 
adatokat sorolt: bolygónk 
energiaforrásait olyannyi-
ra túlhasználtuk, hogy pél-
dául a termőföld tápanyaga 
17-szer gyorsabban merül 
ki, mint ahogy meg tudna 
újulni. Magyarországon 10 
Budapest nagyságú termő-
talaj teljesen eltűnt az épít-
kezések során. Évente min-
dössze 1 milliméternyi hu-
musz keletkezik a termé-
szetben, így 100 év alatt is 
csak a 10 centimétert éri el. 
Eközben ellep bennünket a 
szemét, óriási problémát je-
lentenek az óceánokban fel-

halmozódott „gyilkos” hul-
ladékok.

Gellért Miklós szerint a 
zöldhulladéknak nevezett, 
komposztálható szerves 
anyagot nem nevezhetjük 
hulladéknak. Meghatározá-
sukra a legmegfelelőbb az 
általa bevezetett szó: „zöld-
javak”. Egy átlagos háztar-
tásban keletkezett hulladék 
20–30 százaléka megújuló 
erőforrássá alakítható, így 
évente akár 500 kilónyi is 
komposztálható. Ezzel ellen-
tétben évente egy Gellért-
hegynyi zöldjavat elégetünk. 
A kertekből nem érdemes el-

vitetni, eltüntetni a falevelet, 
nyesedéket és más szerves 
anyagot, mert a természet – 
emberi beavatkozás nélküli 
– csúcstechnológiára képes. 
A talaj tápanyagértéke kizá-
rólag szerves anyaggal, trá-
gyával növelhető – mondta 
az előadó, majd ismertette a 
komposztálás helyes és 
eredményre vezető módját. 
Három elem szükséges hoz-
zá: levegő, nedvesség és hő. 
Fontos, hogy ne engedjük ki-
száradni, de túl nedvesen 
sem hagyható. Megfelelő 
odafigyeléssel 40-féle hasz-
nos tápanyaggal bíró kom-
posztot lehet létrehozni, ami 
a kertben termelt zöldsége-
inket és gyümölcseinket is 
megfelelő tápértékkel gaz-
dagítja – zárta szavait Gel-
lért Miklós.

QQ BE

Magyarok Vására a Főtéren

Tes sék, tessék, jöjjenek!
Múlt szombaton rendezték meg az idei első Magyarok 
Érdi Vásárát, amely nemrég került be a Pest Megyei 
Értéktárba. Az eseményt az Éltető-Értékeinkért Egye-
sület szervezte.

„Legyen úgy, mint régen 
vót” szól a jelmondatuk és 
valóban olyan, mint egy szá-
zadfordulós falusi vásári for-
gatag. Van minden, mi szem-
szájnak ingere, szó szerint, 
mert nemcsak kézműves ter-
mékeket lehet vásárolni, 
úgymint bőrből készült öve-
ket, karkötőket, fonott kosa-
rakat, kézzel készített ék-
szereket, fából készült kony-
hai eszközöket, játékokat 
vagy házilag kötött keféket, 
de aki megéhezik, házias 
ízeket is kóstolhat. Isteni fi-
nom kürtőskalácsillat lengi 
be az egész teret, de egy 
hölgy házi sajtot is vásárolt 
az egyik árustól, aki törté-
netesen a szomszédja, már 
persze nem itt a vásárban, 
hanem a mindennapokban.

Nagy a jövés-menés, az 
emberek vásárolnak, néze-
lődnek, aki elfáradna, meg-
pihenhet a színpad előtt és 
hallgathatja a népdalcsok-
rokat, verseket vagy gyö-
nyörködhet a néptáncosok 
táncában is, de nemcsak a 
színpadon szól a nóta, nem 
messze a polgárok házától 
egy háromfős társaság szol-
gáltatja a muzsikát. Szem-
mel láthatólag örömzenélés-
ről van szó, nem képezik 

igazán részét a szervezett 
programnak.

A gyereksereg is talál ma-
gának programot. A szerve-
zők egy kis területen játszó-
teret alakítottak ki, ahol kü-
lönböző népi, illetve vásári 
játékokat próbálhatnak ki, 
mint például a gólyalábon já-
rást. Akadnak is kisgyerme-
kes családok szép számmal.

Természetesen vannak ta-
pasztalt vásározók és kezdő 
árusok is. Bernadett, aki 
papírból font kosarakat árul, 
elmondta, ez az első vására.

– A nagypapám vesszővel 
font, sajnos akkor nem sike-
rült megtanulnom tőle, a pa-

pír kézzelfoghatóbb és egy-
szerűbb volt, de a végső cél a 
vesszőfonás.

Kevéssel odébb egy ta-
pasztaltabb árus, aki horgolt 
dísztárgyakat kínál.

– Vagy saját minták alap-
ján dolgozom, vagy nézelő-
döm az interneten és össze-
ollózgatom a különböző for-
mákat. Megnézek kettőt-
hármat és lesz belőle egy 
negyedik – meséli mosolyog-
va. – Budapesten sok helyre 
szoktam menni, mert én ott 
lakom. Érden is voltam már 

jó párszor, nagyon szeretek 
ide jönni. Nagyon kedvesek 
az emberek, ha nem is vásá-
rolnak, egy-két jó szót min-
dig kapok tőlük, hogy tetszik 
nekik az árum – zárta szava-
it jókedvűen a kereskedő.

QQ MEliska Fanni

Örömzene a főtéren

Gál áns rendőrök

Fokozott közúti ellenőr-
zést tartottak a Budai úti 
bevásárlóközpont közelé-
ben az érdi rendőrök már-
cius 8-án, nőnap alkalmá-
ból. Ha hölgy volt a megál-
lított sofőr és az iratait is 
rendben találták, apró 
ajándékkal lepték meg az 
egyenruhások. Kürti Ist-
ván közlekedésrendészeti 
osztályvezető lapunknak 
nyilatkozva hangsúlyozta: 
azért választották ezt a 
helyszínt, mert itt a gyalo-
gos átkelő forgalmat is 
megfigyelhették és a ke-
rékpárosokat is ellenőriz-
ték. Az osztályvezető ki-
emelte: újra és újra fontos 
feladat a gyalogos átkelő-

helyek ellenőrzése, mert a 
járművezetők egy része 
továbbra is figyelmen kí-
vül hagyja, hogy a zebrán 
a gyalogosnak van elsőbb-
sége. Kürti István hozzá-
tette: a szabályokat a köz-
lekedés valamennyi részt-
vevőjének be kell tartani, 
akár két-, négy-, esetleg 
több keréken vagy éppen 
gyalog vesz részt a forga-
lomban! A nőnapi akción 
az autót vezető hölgyek 
többsége előbb megszep-
pent, amikor a rendőrök 
félreállították, majd meg-
könnyebbülve és moso-
lyogva fogadták az apró 
figyelmességet: a virággal 
díszített golyóstollat. Q BE

Fit nesz és árverés

Mintegy százötvenen – 
szülők, nevelők, baráti tár-
saságok – mulattak együtt 
az Érdi Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
um szombati bálján, ame-
lyet idén nem a farsanghoz, 
hanem a nőnaphoz kötött a 
szervező szülői munkakö-
zösség. A felújított iskola-
épületben ez volt a hetedik 
jótékony célú szülők-neve-
lők bál.

A rendezvény az iskola 
diákjai – illetve a hozzájuk 
köthető táncegyesületek – 
fellépésével kezdődött, 

majd Bács István alpolgár-
mester köszöntötte az in-
tézményvezetőt.

Pintérné Bernyó Piros-
ka nyitóbeszédében hang-
súlyozta: a bál bevételét 
minden évben más és más 
célra fordítja a szülői mun-
kaközösség; idén egy sza-
badtéri fitneszpark kialakí-
tását tervezik.

A bálon elárvereztek egy 
kézilabdát is, amit az ÉRD 
játékosai írtak alá és aján-
lották fel e jótékony célra; a 
labda 30 000 forintért kelt 
el az este folyamán. Q Á. k.
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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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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Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 
8.30-16 óráig

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

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

ELÉRHETŐSÉGE
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Táp lálék testnek és léleknek
Egyszerre volt vidám és megható, nagyszabású és ben-
sőséges az az ünnepség, amellyel lezárult vasárnap a 
Szociális Gondozó Központ és az egyházak utolsó téli 
ételosztása.

Tizenöt hét alatt több ezer 
adag ételt főztek, tálaltak ki, 
illetve szállítottak házhoz, 
több bála ruhát, cipőt gyűj-
töttek, válogattak és osztot-
tak szét, több száz embernek 
nyújtottak fizikai, lelki tá-
mogatást a Szociális Gondo-
zó Központ munkatársai, il-
letve az egyházak önkénte-
sei. Nemcsak az ingyenebé-
det igénylők voltak sokan az 
idén, hanem a segítők is, 
akik vasárnaponként, a leg-
nagyobb farkasordító hideg-
ben is megterítettek. Ugyan-
úgy asztalhoz vitte az ebédet 
Aradszki András államtit-
kár (Fidesz–KDNP) – aki 

ezen az utolsó ételosztáson 
is segédkezett –, mint a helyi 
szociális ágazat irányítója, 
hiszen itt – ahogy Récsei 
Krisztina, a központ vezető-
je fogalmazott lapunknak – 
emberek segítenek embere-
ken, titulusok, pozíciók nél-
kül, átérezve: lehet, hogy 
másnap ők szorulnak segít-
ségre.

Récsei Krisztina hangsú-
lyozta azt is: azzal, hogy az 
ételosztásnak vége, a mun-
kájuk nem zárul le.

– Azoknak az emberek-
nek, akik látókörünkbe ke-
rültek a tél folyamán, to-
vábbvisszük az ügyeit. 

Ahogy eddig, úgy a jövőben 
is kimegyünk a területre, el-
látást, gondoskodást nyúj-
tunk az ügyfeleinknek, de 
most, hogy jön a jó idő, a 
nyár, a gyerekek kerülnek 
figyelmünk középpontjába – 
zárta szavait az intézmény-
vezető.

Senki nem ment haza üres 
kézzel, nagy adag szé-
kelykáposztát, péksüte-
ményt vitt haza minden ellá-
tott, no meg lelki táplálékot 
is: Szabó Mihály görög kato-
likus parókus imádkozott 
együtt a jelenlévőkkel, hang-
súlyozva: a nehéz helyzetben 
élők nemcsak kapnak, de 
adni is tudnak – példát mu-
tathatnak sorstársaiknak 
abban, hogyan lehet rossz 
életkörülményeiket türelem-
mel viselni.

Krízishelyzetbe bárki ke-
rülhet: mint Paróczai Zol-
tánné, a Habilitációs Köz-
pont egységvezetője, az étel-
osztások koordinátora ta-
pasztalja, széles spektrumú 
réteg ez: van, aki a hajlékta-
lanszállóról jött hétről hétre, 
de érkeztek családok, nehéz 
helyzetbe került idősek is.

– Nemcsak itt osztottunk 
ételt, hanem házhoz is hétről 
hétre kiszállítottuk, így 
szembesülhettünk a problé-
mákkal, és hathatósabban 
segíthettünk – hangsúlyozta 
Paróczai Zoltánné, aki ne-
gyedik éve szervezi ezeket a 
vasárnapi ételosztásokat. 
Kezdetben kevesebb adagot 
főztek, és csupán az adventi 
hétvégéken, az évek alatt az-
tán egyre több egyház, vál-
lalkozó és magánszemély 
kapcsolódott be e tevékeny-
ségbe.

Záró ünnepséget idén tar-
tottak először. Ez az alkalom 
attól is különleges volt, hogy 
az Emma utcai kertben egy-
órás koncertet adott Bolyki 
Balázs Soul & Gospel kórusa, 

és velük együtt énekeltek se-
gítők és gondozottak, felsza-
badultan, örömmel. Mint 
Bolyki Balázs elmondta, szí-
vesen segédkeztek volna a 
főzésben, ételosztásban is, de 
arra már nagyon sokan je-
lentkeztek – így maradt a lel-
ki táplálék. Mint hangsúlyoz-
ta, az emberek nemcsak fizi-
kailag éhesek és szomjasak.

– Három-négy éve elértem 
oda, hogy megértettem: tel-
jesen egyformák vagyunk 
mindannyian, bármennyire 
nem tetszik is ez. Nem va-
gyunk különbek attól, hogy 
„a társadalom hasznos tag-
jai” vagyunk, csak épp ne-
künk máshol vannak a foghí-
jaink, fogyatékaink, nem 
annyira látható helyen – fo-
galmazott Bolyki Balázs 
ezen az utolsó ételosztáson. 
Ami valójában nem is az 
utolsó, hiszen ha a Szociális 
Gondozó Központ és az egy-
házak közös akciója most le 
is zárult, az adventisták havi 
egyszeri ételosztása még 
nyárig folytatódni fog.

QQ ÁdÁm Katalin

Aradszki András országgyűlés képviselő (Fidesz–KDNP) ezen az utol-
só ételosztáson is segédkezett

A rászorulóknak egyórás koncertet adott Bolyki Balázs Soul & Gospel kórusa
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KARATE

Jó  formát mutattak
Az Érdi Kyokushin Karate Sportegyesület a III. Ensi 
Érd Kupa után Csolnokon szerepelt a formagyakorlat 
(kata) magyar bajnokságon, ahonnan hét arany-, négy 
ezüst- és öt bronzérmet hoztak az egyesület harcmű-
vészei.

Bense Dóra, Herendi Pé-
ter, László Elizabet, Than-
Csernyik Maja, Virág 
Henrik és Vitay Luca is 
első helyen végzett, továb-
bá Parádi Péter Oresztész 
nyakába is aranyérem ke-
rült, méghozzá úgy, hogy 
szerdán érkezett haza Bar-
celonából, ahol ugyancsak 
győzelemmel zárt, miután 
francia és orosz ellenfelét 
felülmúlva nyert spanyol 
bajnoki címet.

Parádi Péter februárban 
Vitay Lucával és Ercsényi 
Dáriával megkapták az 
Érd Kiváló Sportcsapatá-
nak járó díjat, ezt követően 
az érdi viadalon is aranyér-
mes lett, majd a spanyol 
bajnoki cím megszerzése 
után Csolnokon is aratott.

– A többi évhez képest 
elég jól indult. Ilyen még 
nem volt, hogy egymás 
után három aranyérmet 
tudtam volna szerezni. Bí-
zom benne, hogy a további 
versenyeken is ilyen sike-
res leszek – mondta Parádi 
Péter.

– Barcelonában egy orosz 
és egy francia ellenfél ellen 
küzdöttem. Kicsit nyomasz-
tó volt, nagy volt a nyomás, 
mégiscsak egy külföldi ver-

seny, idegen helyszín, lég-
kör, ellenfelek, ennek elle-
nére nyerni tudtam. Csolno-
kon sokan voltunk a korcso-
portomban, az első körben 
elsőként mentem tovább, a 
második kör pedig már laza 
volt. Ebbe is sok energiát 
fektettem, nem is a verseny 
a nagyobb dolog, hanem az 
addig vezető út. Reményke-
dem benne, hogy a szériám 
folytatódik – fogalmazott a 
fiatal karatéka, aki május-
ban további öt csapattársá-
val (Ercsényi Dáriával, Er-
csényi Dorkával, Vitay Lu-
cával, Kurucz Boglárkával 
és Kánnai Bálinttal) vesz 
részt a franciaországi Lyon-
ban rendezett Európa-baj-
nokságon, amelyen az ifjú-
sági, junior és felnőtt ver-
senyzők méretik majd meg 
magukat.

A csolnoki 19. kata ma-
gyar bajnokságon Bense 
Péter, Ercsényi Dária, Pa-
rádi Patrik és Tóth Gábor 
is ezüstérmes lett, valamint 
Ercsényi Dorka, Kurucz 
Boglárka, Pereznyák Já-
nos, Szécsi Bendegúz és 
Zsámboki Lászlóné Helga 
nyakába pedig bronzérem 
került.

QQ D.B.

ÖKÖLVÍVÁS

Min  denki odatette magát
Négy versenyzővel, Góman Martinnal, Tóth Domonkos-
sal, Szigetvári Bendegúzzal és Farkas Hubával vett 
részt a Csepeli Box Club által először rendezett pofon-
partin az Érdi Box Klub.

Góman Martin bemutató-
mérkőzést vívott 43 kilo-
grammban egy kőbányai el-
lenféllel. Az ÉBK ökölvívójá-
nak ez volt első mérkőzése, s 
két technikás sportoló talál-
kozója után a közönségtől a 
tapsot is megérdemelték a tét 
nélküli, rutinszerző mérkő-
zésen a korosztály alattiak 
között. – Jó volt nézni, mert 
nagyon ügyesen mozogtak a 
ringben – mondta a találko-
zóról Dobrádi Zsolt, az ÉBK 
vezetőedzője.

41,5 kilogrammban Tóth 
Domonkos az egri válogatott 
edzőtáborból érkezett a cse-
peli viadalra, ahol aztán épp 
válogatottbeli társa ellen hú-

zott kesztyűt, s a kecskeméti 
versenyző ellen egy váloga-
tottszintű meccs volt – bár ez 
két válogatottnál nem akkora 
csoda.

– Sajnos nem a mi kezün-
ket emelték fel, de a diákolim-
pia előtt ez egy nagyon jó fel-
mérő verseny volt, szóval re-
méljük, hogy ott már a mi ke-
zünket emelik a magasba – 
jegyezte meg az ÉBK vezető-
edzője, hiszen ez a pofonparti 
is egy tapasztalatszerzési le-
hetőség volt az április 12-én 
kezdődő diákolimpiára.

Szigetvári Bendegúz a 
dunaújvárosi rivális ellen az 
első menetet ugyan elvesz-
tette, de a másodikban új 

erőre kapott és egy rendkí-
vül közönségszórakoztató 
mérkőzést vívtak a felek. – 
Majdnem meg is kapta a leg-
harcosabb versenyzői díjat 
Bendegúz. Nagyot harcolt és 
a szíve miatt nyerte meg ezt 
a csatát – fogalmazott Dob-
rádi Zsolt.

Az elsőéves juniorkorú 
Farkas Huba 60 kilogramm-
ban a tavalyi korosztályos 
bajnoki bronzérmes KSI-s 
ökölvívó ellen lépett ringbe. 

– Nagy falat volt neki, de 
szépen helytállt. Végigment a 
mérkőzés, kapott is, de talál-
gatott is rendesen – mondta 

Dobrádi Zsolt Farkas Huba 
meccsével kapcsolatban, 
majd összegzésként megje-
gyezte: jó volt látni, hogy 
minden versenyzőjük fiziká-
lisan rendben van és nem val-
lottak szégyent. A szorítóban 
mindenki odatette magát.

 Q Domonkos

Szigetvári Bendegúz a pofonparti egyik legjobb meccsét vívta  (Fotó: Irmai Zsófia)

LABDARÚGÁS

Harminc perc foci
Három pontért utazott az Érdi VSE a „mumusához”, hi-
szen a sárvári együttes az előző szezonban öt pontot 
csent el az érdiektől. Limperger Zsolt csapatának volt 
mit javítani a tavaszi mérlegén, mivel az utóbbi két hazai 
mérkőzésen vesztesen hagyta el a pályát.

Eseménytelen, csapkodó 
játék, alacsony színvonal jel-
lemezte a találkozót az első 
félidőben. A hazaiak labda-
vesztés után hatan-heten 
megszállták kapujuk előte-
rét, így a vendégek pontat-
lan, lassú támadásszövése 
nem jelentett veszélyt kapu-
jukra. A félidő egyetlen emlí-

tésre méltó eseménye a har-
mincadik percben történt. 
Egy vendégszöglet után Mel-
czer Vilmos lövése a kapufa 
belső éléről vágódott vissza 
a mezőnybe.

A második félidőben egé-
szen más szellemű csapatok 

léptek pályára. Az első fél-
időhöz képest mindkét csa-
pat sokkal támadóbb játék-
kal lepte meg ellenfelét, így a 
kapuk is többször forogtak 
veszélyben. Az első nagyobb 
helyzet a hazaiak előtt adó-
dott, de Borek Norbert védé-
sével igazolta, hogy lehet rá 
számítani. Érdi oldalról Pal-

lagi Botond 
szabadrúgása 
vágódott le a 
sorfalról. Többet 
és veszélyeseb-
ben támadott a 
vendég érdi csa-
pat, a vezetést 
ennek ellenére a 
hazai csapat 
szerezte meg. A 
63. percben Bo-
zsoki Imre lab-
davesztése után 
Hoós Patrik lőtt 
a hálóba (1–0). A 
vendéglátók ve-
zető találata fel-

paprikázta az érdieket és öt 
perc alatt megfordították a 
mérkőzés állását. A 66. perc-
ben egy beadást követően a 
hazai kapus szinte letaglóz-
ta Koós Gábort. A játékveze-
tő azonnal a tizenegyespont-
ra mutatott. A büntetőt Mel-

czer Vilmos szokásához hí-
ven biztosan értékesítette 
(1–1). Néhány perccel később 
már az Érdnél volt az előny. 
A hazai felszabadítás a ti-
zenhatos előtt tartózkodó 
Pallagi Botond elé került, 
aki egyből a jobb sarokba 
vágta a játékszert (1–2). Az 
újabb érdi találat után sem 
csökkent az iram. A hazaiak 
az egyenlítésért, az érdiek a 
mérkőzés lezárásáért har-
coltak. Ez végül a vendégek-
nek sikerült. A 84. percben 
egy szép támadást követően 
Melczer Vilmos ragyogóan 
csavart a jobb felső sarokba, 
eldöntve a három pont sorsát 
(1–3).

A győzelem ellenére Lim-
perger Zsolt bosszúsan fog-
lalta össze a látottakat. 
„Hatvan perc alvás, harminc 
perc játék. Ez ma bejött, de 
más csapat ellen ezt nem en-
gedhetjük meg magunknak” 
– fogalmazott az érdiek ve-
zetőedzője.

QQ Harmat Jenő

Sárvár FC–Érdi VSE 
1–3 (0–0)
Sárvár. 150 néző. Vezette: 
Mód (Nagy Attila, Perák)
Érdi VSE: Borek – Ország 
(Pintér N., 65.), Bozsoki, 
Csiszár, Németh G. V. – 
Koós, Kónya B. (Balázso-
vics, 51.), Pallagi, Melczer 
– Kelemen, Palásthy (Tár-
kányi, 58.)
Edző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Hoós (63.), ill. 
Melczer (66., 84.), Pallagi (70.)

Pallagi Botond góljával fordított az Érd Sárváron 
 (Fotó: Balogh István)
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GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

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

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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6 ÉVES ÉS FELETTI FIÚK ÉS LÁNYOK JELENTKEZHETNEK !

Ha jelentkezni szeretnél, küldd el a neved és a születési dátumodat:
emailen: erdbaseballcoach@gmail.com vagy SMS-en: 06-20-886-1122

Több információ : www.erdbaseball.hu

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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ZUMBA
egy kicsit másképp!

Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy
kellemes táncos óra az idősebb
korosztálynak és mindazoknak,
akik finomabb ritmusban is
élvezik amozgást.

Bejelentkezés: 06-30/632-0917
Érd, Esküdt u. 4.

Péntekenként 10-11 óráig. 45
25
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KÉZILABDA

Az  első hazai pontvesztés
A női kézilabda NB I-ben az ÉRD a tavalyi szezon végén, 
a Győr elleni találkozón vesztett utoljára pontot az ÉRD 
Arénában, s azóta csak az EHF-kupában, a Rosztov-
Dontól kapott ki Szabó Edina együttese, amely ezúttal a 
bajnokság 16. fordulójában 20–20-as döntetlent ért el az 
újonc Kisvárda Master Good SE ellen.

A DVSC-TVP elleni kupa-
meccsen megsérülő Katari-
na Krpezs-Slezákot nem 
nevezte a meccsre Szabó 
Edina, aki ezúttal kihagyta 
Szvetlana Gridnyevát is, 

így Bernát Dorina és Ta-
kács Kitti is lehetőséget ka-
pott, igaz, előbbi végül nem 
lépett pályára.

Az első percekben felvált-
va potyogtak a gólok, ám 

Mireya González hiába 
egyenlített harmadszor is 
az ÉRD-nek, a szabolcsi 
csapat 6–3-ra meglépett, 
majd egy óriási vendég „rö-
vidzárlatnak” köszönhető-
en az ÉRD hét perc alatt 
háromgólos előnyt ková-
csolt (9–6), aztán amíg a 
vendégek továbbra sem tud-
tak betalálni Janurik Kin-
gának, addig az érdieknél 
is egy kisebb hullámvölgy 

következett, s a szünetben 
négy volt közte (11–7).

A fordulás után tizenkét 
perc alatt az ÉRD kétszer, a 
Kisvárda ötször volt eredmé-
nyes, így ismét nyílttá vált a 
meccs, sőt, a hajrá előtt Sa-
mira Rocha két góljával 
megfordította a meccset a 
vendégegyüttes, amely elő-
nyét tartani tudta, az ÉRD 
nem tudott fordítani, s két és 
fél perccel a vége előtt úgy 
tűnt, hogy óriási bravúr szü-
letik, amikor 20–18-ra a ven-
dégek vezettek. Végül Mi-
reya González és Klivinyi 
Kinga bevette a kisvárdai 
kaput, így az ÉRD pontot 
mentett az újonc elleni hazai 
mérkőzésén.

„Nagyon hullámzóan ját-
szottunk. Voltak jó periódu-
saink, de voltak olyanok is, 
amiket nem engedhettünk 
volna meg magunknak. Na-
gyon sok hibával játszot-

tunk, ennek ellenére örül-
nünk kell az egy pontnak és 
tudtunk olyan periódusok-
ban is küzdeni, amikor na-
gyon fontos volt, gondolok itt 
a végére” – értékelt Takács 
Kitti.

„A döntetlen igazságos. 
Mindkét csapatnak voltak 
jobb és gyengébb periódusai 
– kezdte Szabó Edina. – Az 
ÉRD egy nagyon nagy küz-
delemben tudott négygólos 
előnyt kiharcolni, amit aztán 
gyorsan, önmagát elbizony-
talanítva elhagyott. Ezen a 
meccsen át tudta venni a Kis-
várda a vezetést, ami kevés 
csapatnak sikerült itt. Ön-
magunkkal küzdünk, ahogy 
szoktunk. A végjáték alapján 
örülnünk kéne az egy pont-
nak, ettől függetlenül nem 
vagyok túl elégedett a csapat 
teljesítményével” – tette hoz-
zá az érdi szakvezető.

QQ Domonkos Bálint

ÉRD–KISVÁRDA MASTER GOOD SE 20–20 (11–7)
ÉRD Aréna, 1100 néző. Vezette: Altmár, Horváth M.
ÉRD: JANURIK – GULYÁS 4, M. GONZÁLEZ 5 (1), A. Bulatovics, 
Kisfaludy, Klivinyi 2, Araújo. Csere: Stojak (kapus), Szabó L. 1 
(1), Signaté 3, Fekete B. 3, Kiss N., Barján 2, Takács K. Edző: 
Szabó Edina
Kiállítások: 4, ill. 10 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 5/5

A véghajrában Klivinyi Kinga bevette a kisvárdai kaput, így az ÉRD pontot mentett az újonc elleni hazai 
mérkőzésén  (Fotó: handballerd.hu/Horváth Balázs)



45
15

40

• 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

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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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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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Gazdikereső

Valentin 2 év körüli, kistestű, 
kedves, vidám, élénk kan ku-
tyus. Felmenői között valószí-
nűleg volt tacskó is. Általá-
ban társaival is jól kijön, ne-
velhető, alkalmazkodó. Ker-
tes házba költözne szívesen, 
ahol kis termete és rövid szőre 
miatt télen lehetőleg be is en-
gedik.

Deni 6 hónap körüli, közepes 
termetű növendék kanocska. 
Élénk, értelmes, aktív kutyus, 
más kutyákkal néha domi-
nánsan viselkedik, így elsősor-
ban egyedüli kedvencnek 
ajánljuk kertes házba. Embe-
rekkel nagyon barátságos, 
nevelhető, kiváló házőrző vál-
na belőle.

Ha örökbe fogadná Valentint vagy Denit, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám:  
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-49521015.

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.

INGATLAN

Káros szenvedélyektől mentes,
magányos nyugdíjas hölgynek
lakás kiadó. 35 000 Ft rezsivel
együtt. Tel.: 06-30/958-9621

ÁLLÁST KÍNÁL
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Gépkezelőket és betanított munkásokat
keres elsődlegesen közúton történő munkavégzésre
Gépkezelő kollégánk feladatai
◊ Útburkolati jelek festése,
◊ Közreműködés forgalomtechnikai
kivitelezésekben,

Elvárások:
◊ B, C kategóriás jogosítvány,
◊ Önálló, precíz munkavégzés,
◊ Készség az együttműködésre
Előny:
◊ E kategóriás jogosítvány,
◊ Targoncakezelői jogosítvány,
◊ ADR vizsga, egyéb gépkezelői vizsga.
A speciális gépek kezelését megtanítjuk.
A betanított munkások
a forgalomtechnikai kivitelezésekben vesznek
részt, ezért a B kategóriás jogosítvány feltétel a
munkavégzéshez.
Amit kínálunk
◊ Teljesítménytől függő bérezés
◊ Hosszú távú munkalehetőség,
◊ Béren kívüli juttatás

Jelentkezni fényképpel ellátott önéletrajzzal és
fizetési igény megjelölésével a következő e-mail
címen lehet:munka@magyarplastiroute.hu

Magyar Plastiroute Kft.
Szigetszentmiklós - Lakihegy Gát u. 4 – 10.

KIADÓ INGATLAN

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 45
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Érdligeten 75 nm-es összkomfor-
tos lakás kiadó hosszú távra,
külön autó behajtóval, három
személy számára. Tel.: 0630/
2314-926.

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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A Napfény Otthon Alapítvány
idősek otthona áprilisi belépéssel
agilis, műszaki ismeretekkel is
rendelkező, 6 órás karbantartó

munkatársat keres!
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal
az arpad@napfenyotthon.hu
e-mail címen, érdeklődni
a06-23-368400-as
telefonszámon lehet.
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 43
38

35

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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ÁLLAT - NÖVÉNY

A Kludi Szerelvények Kft.
nehéz fizikai munkára

segédmunkásokat
keres.

éRdekLŐdnIteLeFonon:
06-23/886-437, 06-31/780-8441

Izrael József
Jelentkezni személyesen:

Diósd, Homokbánya u. 75.

Csökkent
munkaképességűek

JeLentkezését IsváRJuk.
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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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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.

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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A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó. Bérezés: besorolási
bér+egyéb juttatások. Jelent-
kezés a hidegh@index.hu email
címen vagy személyesen (2030
Érd, Gyula u. 39-47. időponte-
gyeztetés a 06-23-365-627 tele-
fonszámon.

Érden keresek 40 év fölötti höl-
gyet bejárónőnek, illetve kerti
munkára jogosítvánnyal ren-
delkező ezermester nyugdíjas
urat. Jelentkezni: 06-70/362-
1550.

Kertész szakmunkást és motoros
fűkaszát használni tudó kollé-
gát keresünk, kiemelt bérezés-
sel. Tel.: 06-30-6980110

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

Jogosítvánnyal rendelkező férfi

munkatársat keresünk temet-

kezési munkakörbe. Tel.: 06-30-

5100590

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.
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Gumiszerelőt keresünk érdi mű-
helybe, kezdőt betanítunk. Te-
lefon: 20/99-66-393.

SZABADIDŐ

Kirándulások, programok, jóga-
foglalkozások, gyerekzsúrok,
osztálykirándulások szervezése.
Érdeklődni: 06-30-531-1648
www.szivarvany2016.oldalunk.
hu

TÁRSKERESÉS

Társkereső iroda Érden, progra-
mokkal, kirándulásokkal. Idő-
pont egyeztetés és bejelentke-
zés:06-30-531-1648

Keresek egy kedves nőt tartós, la-
za kapcsolatra a szabadidő kel-
lemes eltöltéséhez. 178/90/48
éves férfi. 06-20-6252286

VEGYES

SZAKBECSÜS HÖLGY
VÁSÁROLNA

külföldi magas áron festményeket, borostyánokat,
ezüst tárgyakat, teljes hagyatékot.
Értékbecslés, kiszállás díjtalan!

T.: 06-70-4117646
robertosilverkft@gmail.com
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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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Ács-kőműves vállal pincétől a te-
tőig mindenfajta munkálato-
kat. Ezen felül aszfaltozást, jár-
daszegélyezést, stb. Nyugdija-
soknak tavaszi kedvezmény
25%! Hivjon bizalommal! 06-
20-396-0693

Kiadó raktár 18 m2, garázs 16 m2

hosszabb távra. 30.000,-Ft/hó
és 25.000,-Ft/hó. Egyben
50.000,-Ft/hó. Zöldséges reke-
szek (ár megegyzés szerint). 06-
23/382-367; 06-20/344-74-66;
20/806-17-38.

Ács- és kőművesmunkát, új tető,
régi tető átrakását, (bontás nél-
kül is), beázás és viharkár elhá-
rítását legolcsóbban vállalom.
0630/566-90-51

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

Életjáradékot fizetnék idős sze-
mélynek lakásért/házért/tele-
kért/mezőgazdasági területért.
Telefon: 06-20/629-09-16.

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

Nagyméretű hűtőszekrény és fa-
gyasztó, automata mosógép,
két darab üvegasztal eladó. 06-
23/368-951.

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

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655

CO hegesztő palackkal együtt és
érhajlító eladó. Tel.: 06-23-
368679

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

VILLANYSZERELŐ
Megbízható, minőségi munkát
végző szakembert keres?

06-20-560-0612
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Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45
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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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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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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.

44
78

82

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 44
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Villanyszerelés, hibaelhárítás. Te-
lefon: 06-30/272-32-70.

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

ÁLLÁST KERES

Mindenféle kőműves és burkoló
munkákat, családi házak hőszi-
getelését vállalom. 06-20/966-
94-68.

Házvezetőnő keddenként/csü-
törtökönként besegítene Ön-
nek a háztartásba (takarítás, va-
salás, vásárlás)! 30/858-22-11.

Érdi fiatalember házkörüli, kerti
munkát és pince, padlás takarí-
tást vállal. Tel.: 06-30-364-8214

Középkorú leinformálható hölgy
takarítást vállal Érd belterüle-
tén. Tel.: 06-20-2504241

CSALÁDI HÁZ

Besnyőn 2 szobás, jó állapotú,
családi ház eladó, 600 nöl-es
telekkel, 8,6 millió Ft. 30/310-
9120.

TELEK

Építési telek jó közlekedéssel ela-
dó. Összközműves. Irányár: 10,5
m. Tel.: 06-30-9545290, 06-30-
5664456

Tárnok Öreghegyen szőlő, gyü-
mölcsös présházzal, pincével
eladó. 1320 nm. Tel.: 06-30-
390196
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Közel van hozzám.
Közel áll hozzám.

2017. március 20 - április 2.

Bajcsy Zs. út 125-127.
Kálvin tér 1.

95Ft

EXTRA AKCIÓ

Ft/kg
1490

Ft/kg
849

79Ft/db

OOOrigo szénsavas üdítőitalokkk
több ízben

2 l 40 Ft/l

Elsőáras búzafinomliszt
1 kg

Krupp fehér kenyér
1 kg

yér

179Ft

Ammerland Trappista sajt

Ft/kg
1299

Friss sertéstarja Zimbo debreceni kolbász

A minőség garanciája.
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Ajándékok a habilitációs központnak

Egy mást segítő helyi közösségek
Az Érdi Ifjúsági Önkormányzat a tavalyi évhez hasonló-
an idén is meglepte a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ fiataljait. CD-lejátszót, táblagépet és hordozha-
tó hangszórót adtak az akadályozottsággal élő gyerme-
keket és fiatalokat gondozó intézménynek.

Az Ifjúsági Önkormányzat 
még karácsonykor ígérte 
meg az intézménynek, hogy 
támogatni fogják őket. A ha-
bilitációs központ ugyan 
csak magnókat kért, a diák-
képviselők úgy gondolták, 
hogy jól jöhet a hétközna-
pokban egy táblagép is, ami-

nek segítségével az internet-
ről bármilyen zene meghall-
gatható, s hogy hangosan is 
tudják hallgatni a gondozot-
tak, vittek még nekik egy ve-
zeték nélküli hangszórót.

Az átadáson valamennyi 
diákképviselő megjelent. 
Urbán Jonatán diákpolgár-

mester egy kis beszédet is 
tartott, amiben elmondta, 
nagy öröm számukra, hogy 
segíthetnek a habilitációs 
központnak.

A sérült fiatalok hatalmas 
örömmel vették át az ajándé-
kokat, valamennyien széles 
mosollyal mondtak köszöne-
tet az Ifjúsági Önkormány-
zat tagjainak. Az egyik kis 
hölgy, Babett pedig ölelések-
kel fejezte ki háláját.

– Nagyon köszönöm, ha-
talmas örömet okoztatok ne-
künk – mondta és megölelte 
először a lányokat, majd fé-
lénken a fiúkat is.

Az ajándék CD-lejátszók-
nak köszönhetően minden 
műhelyben szólhat mostan-
tól a zene, ami nagyon fon-
tos a sérült fiataloknak – 
mondta Paróczai Zoltánné, 
a Dr. Dizseri Tamás Habili-
tációs Központ vezetője. 
Hozzátette, van olyan gon-
dozottjuk, akinek szinte 
lételeme a zene, muszáj, 
hogy szóljon valami, miköz-
ben dolgozik. Az ajándékok-
nak köszönhetően pedig a 
jövőben nem kell egyik hely-

ről a másikra pakolni a be-
rendezéseket.

A múlt héten egyébként 
nemcsak az Ifjúsági Önkor-
mányzat, hanem az Érd Mé-
diacentrum is meglepte a 
habilitációs központot. Az 
Érden vendégszereplő cir-
kusz előadására 40 db belé-
pőt ajándékozott az intéz-
ménynek Fekete Zoltán ügy-
vezető-főszerkesztő.

Récsei Krisztina, a Szoci-
ális Gondozó Központ veze-
tője nagyon örült a felaján-
lásnak, mint mondta, sajnos 
sokan vannak Érden, akik 
csak az ilyen adományok ré-

vén jutnak el kulturális vagy 
szórakoztató programokra, 
mert egyébként nem enged-
hetik meg maguknak. A Dr. 
Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ által gondozottak-
ból csak néhányan voltak ed-
dig cirkuszban, így kiváló 
helyre kerültek a jegyek – 
mondta Fekete Zoltán.

– Ha az érdi intézmények 
úgy tudnak együttműködni, 
hogy az az itt élők számára 
hasznos és eredményes, ak-
kor az talán példát mutat 
minden helyi közösségnek – 
fogalmazott a főszerkesztő.

QQ BNYH

Babett ölelésekkel fejezte ki háláját a diákképviselőknek

A sérült fiatalok hatalmas örömmel vették át az ajándékokat
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