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„Világéletemben széchenyis észjárású ember voltam”
Interjú Tóth Tamással, az Érd Városáért Kitüntetés ez évi díjazottjával n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 11. szám    2017. március 22.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Sza bó Edina lett városunk díszpolgára
Március 15-én Érd Város 

Díszpolgára kitüntető címet 
adományozott T. Mészáros And-
rás polgármester Szabó Ediná-
nak, az ÉRD női kézilabdacsa-
pat vezetőedzőjének. Mint Sza-
bó Edina elmondta, a siker kul-
csa az, hogy olyan csapat veszi 
körül, amelynek tagjai – azaz a 
munkatársai – a lehető legna-
gyobb odaadással, a legmaga-
sabb szinten végzik a munkáju-
kat.

– Nagyon büszke vagyok, 
hogy ennek a közösségnek a 
tagja lehetek, és szeretném 
megköszönni Érd városának, 
hogy elismeri és támogatja a 
munkánkat. Szívből köszönöm 
mindenkinek – zárta szavait.

Az ünnepi megemlékezésen 
Érd Városáért Kitüntetésben 
részesült Tóth Tamás volt al-
polgármester, Érd Város Életmű 
Díját pedig Darabont Tamás 
festőművész kapta. n 17. oldal

Az érdi márciusi ifjak

Urbán Jonatán diákpolgármester a március 15-ei 
megemlékezésen kezdeményezte, hogy az ifjúsági 
önkormányzati választás napja legyen az Érdi Diákok 
Napja. Emellett egy új városi kitüntetés megalapítását 
is javasolják: az Érd Diákságáért Díjat.  n 3. oldal

Indul a Szenior Akadémia

„Idősödő világ” címmel dr. Jászberényi József tartja 
meg első előadását a Zsigmond Király Egyetem Érdi 
Szenior Akadémiáján, amit további három téma fel-
dolgozása követ május végéig – hangzott el az Idős-
ügyi Tanács márciusi értekezletén.  n 7. oldal

Érzékeny pontveszteség

Az Érdi VSE elnöksége benyújtotta az MLSZ részére a 
2017/2018-as bajnoki szezonra a labdarúgócsapat NB 
II-es licenckérelmét. A Csepel FC elleni találkozó kér-
dése pedig az volt, hogy az érdi csapat rátalál-e az 
őszi siker útjára.  n 21. 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

ÉRVÉNYES: 2017. MÁRCIUS 21-31. Nagy választék kalandból
AUCHAN BUDAÖRS

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN MINDENPÉNTEKEN MINDEN SZOMBATON MINDENVASÁRNAP

Bords Eve margarin
500 g, 798 Ft/kg

399 Ft
-60 Ft459 Ft

Fehér csiperkegomba
250 g, 756 Ft/kg

189 Ft
-50 Ft239 Ft

Túrós táska
100 g, 790 Ft/kg

-20 Ft99 Ft

79 Ft

Minden hétfő
NYUGDÍJAS
NAP!
3X-os pontérték
Bizalomkártyájára

Minden péntek
CSALÁDOS

NAP!
3X-os pontérték
Bizalomkártyájára

3X BIZALOMPONTOT + 500 EXTRA BIZALOMPONTOT
adunk, amennyiben egy összegben
20 000 Ft felett vásárol
az Auchan Budaörs áruházban,
minden PÉNTEKEN a családos nap
keretében egész márciusban!

Silky Prémium babatörlő
72 lap, 3,6 Ft/lap
Silky Sensitive babatörlő
65 lap, 4 Ft/lap

259 Ft
-140 Ft399 Ft

45
55

95

3a hét témája  | 2017. március 22. |

Átadták a városi díjakat

Az  érdi márciusi ifjak
Új városi díj alapítását kezdeményezte Urbán Jonatán 
diákpolgármester a március 15-ei megemlékezésen. T. 
Mészáros András polgármester támogatta a javaslatot, 
hangsúlyozva: büszke az érdi fiatalokra. Az ünnepségen 
átadták Érd város kitüntetéseit, többek közt a díszpol-
gári címet, amellyel Szabó Edina, az ÉRD női kézilabda-
csapat vezetőedzője munkáját ismerte el a közgyűlés.

Koszorúzással és megem-
lékezéssel ünnepelt Érd vá-
rosa az 1848-as forradalom 
169. évfordulóján. Március 
tizenötödike Érden nem-
csak a ’48-as ifjak, hanem 
az érdi fiatalok ünnepe is: 
két esztendeje ezen a napon 
döntött a képviselő-testület 
az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat létrehozásáról, és 
a tavalyi megemlékezésen 
már Erdélyi Áron diák-al-
polgármester mondott ün-
nepi beszédet.

Idén Urbán Jonatán diák-
polgármester köszöntötte a 
megemlékezőket, ismertetve 
testületük két fontos javasla-
tát. Mint hangsúlyozta: az 
érdi diákok életében az ifjú-

sági önkormányzati válasz-
tás napja a demokrácia ün-
nepe, ezért az Ifjúsági Ön-
kormányzat úgy döntött, 
kezdeményezi a városveze-
tésnél, hogy e nap hivatalo-
san is legyen az Érdi Diákok 
Napja. Emellett egy új városi 
kitüntetés megalapítását is 
javasolják: az Érd Diákságá-
ért Díjat, amit annak a sze-
mélynek adna át a leköszönő 
Ifjúsági Önkormányzat, aki 
az adott évben a legtöbbet 
tette az érdi fiatalokért. Mint 
Urbán Jonatán hangsúlyoz-
ta: míg az Ifjúsági Önkor-
mányzat tagjai a nyilvános-
ság figyelmétől kísérve dol-
goznak, sokan vannak, akik 
csendben, elismerést nem 

várva tesznek a közösségü-
kért; ők azok, akik talán tud-
tukon kívül az igazi erőt je-
lentik.

– Az Ifjúsági Önkormány-
zat szeretné megmutatni a 
városnak, hogy kik ők. Sze-
retnénk, ha megkapnák az 
őket megillető megbecsü-
lést, szeretnénk, ha tevé-
kenységük példaként szol-
gálna mindenki számára. 
Ezért az Ifjúsági Önkor-
mányzat az Érd Diákságáért 
Díj megalapítását is kezde-
ményezi. A díjat minden év-
ben az Érdi Diákság Napján 
adná át a leköszönő Ifjúsági 
Önkormányzat annak a sze-
mélynek, aki abban az évben 
a legtöbbet tette az érdi ifjú-
ságért – zárta szavait Urbán 
Jonatán. 

T. Mészáros András pol-
gármester köszöntőjében 
elmondta: teljes mértékben 
támogatja a fenti két javas-
latot, és áprilisban a köz-
gyűlés elé terjeszti majd. 
Mint hangsúlyozta: büszke 
az érdi diákságra, az érdi 
fiatalokra. Urbán Jonatán 
szavaiból kitűnt az a felelős-
ség, amely a megbízatásá-
val jár; sajnálatraméltó, 
hogy ezeket a gondolatokat 
nem hallhatták azok a balol-
dali politikusok, akik szán-
dékosan, politikai számítás-
ból bojkottálják az érdi fia-
talokat és a március 15-ei 
városi megemlékezést – je-
gyezte meg.

A balodal nem vett részt 
Érd város legnagyobb kitün-

tetéseinek átadásán sem. Az 
ünnepi megemlékezésen Érd 
Városáért Kitüntetésben ré-
szesült Tóth Tamás volt al-
polgármester, Érd Város 
Életmű Díjában Darabont 
Tamás festőművész, és a 
közgyűlés Érd Város Dísz-
polgára kitüntető címmel is-
merte el Szabó Edina, az 
ÉRD női kézilabdacsapat ve-
zetőedzője munkáját (részle-
tek a 17. oldalon). A kitünte-
téseket T. Mészáros András 
polgármester adta át a díja-
zottaknak, akik beírták ne-
vüket a város krónikájába.

A baloldal nélkül tartották 
a kora délelőtti ünnepi koszo-
rúzást is: a Tállya utcai em-
lékműnél délelőtt tíz órakor 
Aradszki András államtit-
kár, T. Mészáros András pol-
gármester, Érd és a testvér-
városok képviselői, az Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat dele-
gációja, valamint a Fidesz-
frakció, a Fidesz Magyar Pol-
gári Szövetség, a Fidelitas, a 
KDNP és a Jobbik érdi szer-
vezetei, a kisgazdák és a 20-
30 Egyesület, a nemzetiségi 
önkormányzatok, a városi 

intézmények, civil szerveze-
tek és az érdi iskolák delegá-
ciói, valamint a lakosság he-
lyezte el virágait.

Mint Pergel Antal törté-
nész köszöntőjében utalt rá: 
arra a 24 ezer férfire emlé-
keztek ezen a napon, aki éle-
tét adta a hazájáért; köztük 
azokra a névről alig ismert 
katonákra is, akik a legne-
hezebb körülmények közt is 
teljesítették a parancsot, és 
helytálltak a szabadság vé-
delmében a legsúlyosabb üt-
közetekben is.

Az ünnepi koszorúzáson 
közreműködött a Vitéz Mi-
kecz Kálmán Honvéd és Hu-
szár Hagyományőrző Egye-
sület, valamint az Érdi Kőrö-
si Csoma Sándor Általános 
Iskola kórusa. A művelődési 
központban tartott megem-
lékezésen a Magtár hagyo-
mányőrző táncegyüttes és a 
Pittyendáré zenekar műso-
rát láthatták az ünneplők, az 
épület előtti téren pedig a 
Lukin László Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Fúvószeneka-
ra játszott a közönségnek.

QQ ÁdÁm Katalin

A város nevében Simó Károly és Bács István alpolgármesterek, T. Mé-
száros András polgármester és Aradszki András országgyűlési képvi-
selő koszorúzott

Urbán Jonatán diákpolgármester: az Ifjúsági Önkormányzat az Érd 
Diákságáért Díj megalapítását kezdeményezi
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Beszélgetés Tóth Tamással, az Érd Városáért kitüntetés ez évi díjazottjával

„Ko ssuth és Petőfi vitatkozzanak nyugodtan”
Vezetett villamost és tanított iskolában, volt segédmun-
kás, cégvezető és alpolgármester. A világháború után ki 
akarták telepíteni, ’56-ban meglőtték. Az egyetemről 
eltanácsolták, mégis sikerült diplomát szereznie. Sok-
rétű tudását, tapasztalatát két és fél évtizeden át kama-
toztatta a város érdekében.

n  ÁdÁm Katalin

– Érdi születésű?

– Budapesten születtem, 
tisztviselő családba. Apai 
nagyszüleim a Nógrád me-
gyei Becskén gazdálkodtak, 
anyai nagyszüleim óbudai 
svábok, nagyapám gépész-
mérnök. Ők neveltek fel, mi-
vel édesanyám és apám 
négyéves koromban elvál-
tak. Budapesten, a Csengeri 
utcában laktunk. 1944-ben, 
mikor a szövetségesek Bu-
dapestet bombázták, apám 
levitt Becskére, de az ostro-
mot már a fővárosban éltem 
át. Nyolcéves voltam akkori-
ban, jól emlékszem az óvóhe-
lyen töltött hetekre: kará-
csony után csak tisztálkodni 
és élelemért jártunk fel a 
pincéből.

– Nagyon félt?

– Szerencsém volt, mert a 
nagyszüleim nem tanítot-
tak meg félni. A szovjetek 
bevonulása egyébként a le-
hető legbékésebben zajlott: 
két szép szál katona meg-
állt az ajtóban, és megkér-
dezte: német és fegyver 
van-e? A felnőttek mondták, 
hogy nincs. A szovjetek be-
néztek mindenhová, kivéve 
a farakások mögötti részt. 
Öt ember bujkált ott, és bár 
a nyilasok elől menekültek, 
nem mertek előjönni. Az 
első szovjet katonák után 
jöttek a megszállók, vörös 
szalagot viselő magyarok-
kal, akik közölték, hogy ők 
a hatóság, és kirabolták az 
egész házat. A bujkálók 
még akkor sem mertek elő-
jönni, kivéve egyikük, aki 
kommunistának vallotta 
magát, és jelentkezett „má-
lenkij robotra”, azzal, hogy 
ennyivel tartozunk a felsza-
badítóknak. Elment sze-
gény, és soha többé nem ke-
rült vissza. A többiek meg-
menekültek.

– Hogyan élte át a családja 
a „felszabadítást” követő 
éveket?

– Anyámat, aki újból férj-
hez ment, 1951 júniusában 
kitelepítették a Bihar me-
gyei Zsákára. A határozat 
úgy szólt: három kiskorú 
gyermekével együtt. Csak-
hogy addigra már négyen 
voltunk gyerekek, a legki-
sebb testvérem pár hetes. 
Anyám úgy döntött, hogy 
én maradjak Budapesten, 
tanuljak, ő viszi a kicsiket. 
Apámat, aki a Távirati Iro-
da tisztviselője volt, nyug-
díjazták még ’48-ban, a 
kommunista hatalomátvé-
tel idején. Aztán megvon-
ták tőle a nyugdíjat is, így 
Pilisvörösváron helyezke-
dett el, előbb a kőbányá-
ban, majd a vasúthoz ke-
rült, papíron pályamunkás 
státuszba, de a valóságban 
raktáros volt. Egy kis szo-
bát bérelt, oda jelentett be 
engem, így nem maradt 
nyomom Budapesten. 
Anyámék nagy nyomorú-
ságban éltek Zsákán, kez-
detben tizenheten egy szo-
bában. A sors fintora, hogy 
nevelőapám, aki kiválóan 
sakkozott, az ÁVH csapa-
tában játszott. Nyert is egy 
pulóvert a Sztálin elvtárs 
születésnapján tartott ver-
senyen. A Dunántúlról 
odavitt, ÁVH-snak beöltöz-
tetett parasztgyerekek a 
világon semmiben nem 
azonosultak a hatalommal, 
ott segítettek, ahol tudtak: 
éjjel leoltott lámpával vit-
ték kannában a tejet 
anyámnak, ugyanakkor a 
hivatalosságok olyanok 
voltak, mint a lópokróc. ’53 
szeptemberében költözhet-
tek el Zsákáról, no nem 
nagyvárosra vagy Buda-
pestre, azt nem engedé-
lyezték, csak úgy ötven ki-
lométerrel arrébb, egy is-
merősükhöz. Azóta is ott él 
a család.

– Ön viszont Budapesten 
maradhatott. Hogy ment a 
sora?

– Nagy szegénységben él-
tünk, hiszen a családtól el-
vettek mindent, és idős 
nagyszüleimnek kellett el-
tartaniuk. Nyolcadikos ko-
romban a tanárom közölte: 
mint kizsákmányoló gyere-
kének, sajnos nem lehet hár-
masnál jobb bizonyítvá-
nyom, és nem tanulhatok to-
vább. Nekem nem is hiány-
zott a gimnázium: nagyon 
érdekelt a vasút, jelentkez-
tem hát a vasúti jelzésbizto-
sító-szerelőkhöz. A nagy-
szüleim kétségbeestek, apá-
mat kérték, segítsen. Neki a 
pályamunkások közt sok 
barátja volt, többek közt egy 
helyi párttitkár, aki analfa-
béta volt, apám tanította 
írni, olvasni, számolni. Eb-
ből az emberből idővel a bu-
dapesti vasútigazgatóság 
párttitkára lett, az ő közre-
működésével kerültem a vas-
útgépészeti technikumba. 
Osztályfőnököm csóválta a 
fejét, hogy na, fiam, neked fel 
kell kötni a fehérneműt, mert 
itt mindenki jeles tanuló, te 
meg hármas se vagy. Nem 
magyarázkodtam – végig, a 
technikumi évek alatt jeles, 
kitűnő voltam. ’55-ben, mi-
kor képesítő vizsgát tettem 
vasútgépész-technikusgént, 
egyszerre két egyetemre 
vettek fel.

– Akkor már nem számí-
tott, hogy osztályidegen?

– Az iskola párttitkára és 
az osztályfőnököm kiokta-
tott: a papírjaimra mindig 
azt kellett ráírnom, hogy 
apám pályamunkás, anyám 
háztartásbeli.

– Az egyetemen élte át a 
forradalmat is. Aktív szere-
pet vállalt az eseményekben?

– Hogyne! Fegyvert nem 
ragadtam – soha életemben 
nem szerettem a fegyvereket 
–, de ott voltam az utcákon, 
röpcédulákat osztottam, 
tüntettem, szállítottam ha-
lottakat és sebesülteket, 
egészen addig, míg meg nem 

lőttek. Ez október 28-án tör-
tént. A Híradó mozi mellett 
volt egy Röltex-üzlet, elkez-
dett füstölni a fényreklámja, 
azt oltottuk, amikor a szem-
közti ház erkélyéről egy 
őrült géppisztollyal közénk 
lőtt. Többen megsebesül-
tünk, nekem a csuklómat lőt-
ték át.

– Halálos áldozata nem 
volt a lövöldözésnek?

– Nem tudom. Annak az 
embernek, aki rám esett, 
csupa vér volt a feje. Magam 
sem tudtam, hogy akit ma-
gammal húzok a Híradó mo-
ziba – amelynek kitört az 
összes üvege – él-e még vagy 
halott. Az elsősegélynyújtók 
azonnal ránk rontottak, vit-
tek a Péterfybe. Rengeteg 
ember feküdt ott egymás 
mellett, egy orosz, egy ma-
gyar, egy orosz, egy ma-
gyar… Sürgősség szerint 
látták el az embereket, ott 
ültem vagy fél napot.

– Tudták, ki volt a tettes?

– Mint Ómolnár Miklós 
könyvéből évtizedekkel ké-
sőbb megtudtam, egy ÁVH-s 
tiszt volt. Akkoriban nem 
tudtuk.

– Hogyan élte át novem-
ber 4-ét?

– Ez a nap az életemben 
nagy tragédia volt: számíta-
ni lehetett ugyan erre, de a 
szívem mélyén nem hittem 
el, hogy Kádár elkövethet 
ilyen aljasságot. Egy életre 

megundorodtam a szovjet 
hatalom minden formájától.

– Nem fordult meg a fejé–
ben, hogy disszidáljon?

– Soha. Unokahúgom, aki 
tornász olimpikon volt Mel-
bourne-ben, kint maradt, de 
más a családból senki. Isme-
rősök közül sokan elmentek, 
de én úgy voltam vele: mene-
küljenek inkább az oroszok.

– A forradalom után ott 
folytatta egyetemi tanulmá-
nyait, ahol abbahagyta?

– Az egyetemre nem me-
hettem vissza, bármikor el-
kaphattak és lecsukhattak 
volna. Nem lehetett tudni, ki 
mit tud rólam, jobb volt az 
óvatosság. A fővárosi villa-
mos vasúthoz kerültem töb-
bedmagammal mint segéd-
munkás, majd pár hónap 
múlva a kocsiszínbe helyez-
tek át, lakatosnak. Volt, 
hogy 12 órát dolgoztam, 
mert amikor véget ért a mű-
szakom, még ki kellett men-
nem villamost vezetni. Fia-
talember mindent kibír… 
Ebbe az életmódba a tanulás 
nehezen volt beleilleszthető, 
és mivel én tanulni szeret-
tem volna, átmentem az új-
pesti festékgyárba techni-
kusnak, és felvételiztem es-
tire, a műegyetemre, de nem 
közlekedésmérnökire, ha-
nem vegyipari gépész szak-
ra, nehogy azonosítsanak 
azzal a Tóth Tamással, aki a 
forradalom idején sokat 
nyüzsgött. Ez 1960-ban volt. 
A festékgyárból átkerültem 

„Nagy a család: tíz unokám és két dédunokám van”  
 (Fotó: Ádám Kata)
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műszaki tanárnak egy vegy-
ipari szakközépiskolába. 
Emellett társadalmi munka-
védelmi felügyelő is voltam, 
és miután megszereztem a 
diplomát, a szakszervezet 
beajánlott a Dunai Kőolaj-
ipari Vállalathoz, biztonság-
technikai osztályvezetőnek. 
Így kerültem 1969 elején 
Százhalombattára. Az olaj-
finomítóban töltött hat év 
életem legszebb, legpozití-
vabb szakasza volt: nagyon 
tetszett, hogy egy vadonatúj 
üzem megépüléséhez járul-
hattam hozzá. Innen a Ma-
gyar Villamos Művek Tröszt-
höz kerültem, szintén tűzvé-
delmi osztályvezetőnek – ez 
is csodálatos időszak volt. 
Csupa újdonsággal találkoz-
tam itt is: atomerőmű, vízerő-
mű, új hőerőmű, nagyfeszült-
ségű távvezeték… Engem 
ezek az újdonságok lelkesí-
tettek. Karbantartáson soha 
nem szerettem volna dolgoz-
ni. A következő állomás a Bu-
daflax Lenfonó és Szövőipari 
Vállalat volt, igazgatási és 
tűzvédelmi osztályvezető 
voltam. Ott ajánlotta egy is-
merősöm, hogy alapítsak cé-
get. A noszogatására vágtam 
bele: alapítottam egy GMK-t 
1983-ban.

– Mivel foglalkoztak?

– Tűzvédelmi berendezé-
sek tervezése, kivitelezé-
se, karbantartása és olaj-
ipari tárolók karbantartá-
sa. Tizenhárom évig műkö-
dött a cégem. 1996-ban, 
mikor súlyosan megbete-
gedtem, átadtam a fiam-
nak az irányítást.

– Akkor már Érden éltek?

– Igen. A telek, egy kis 
házzal, eredetileg a nagy-
bátyámé volt. 1973 óta élek 
itt, és ez lett a cégem szék-
helye is.

–  Említette a fiát. Nagy a 
család?

– Kétszer házasodtam, há-
rom fiam van. A legidősebb 
technikus, ő vette át a cégem 
karbantartással foglalkozó 
részét. Középső fiam közle-
kedés- és járműmérnök, 
vasúti biztosító berendezé-
sek szakmérnöke és vasút-
építő projektmenedzser. Je-
lenleg a BKV Villamos Jár-
műműszaki Főmérnöksége 
vezető technológusa. Vitte 
tovább tőlem a vasút szere-
tetét. A legkisebb fiam egy 
angol–szlovén vegyipari 
technológiák tervezésére és 
kivitelezésére szakosodott 
cég petrolkémiai technológi-
ai főosztályvezetője. El-
mondható tehát, hogy mind-
három fiam hozzám hasonló 
irányultságú. Nagy a csa-
lád: tíz unokám és két déd-
unokám van.

– Politikai pályafutása a 
kisgazdapárt színeiben kez-
dődött. Mikor lépett be a 
szervezetbe?

– Még 1956-ban, amikor az 
átlőtt csuklóm miatt tétlen-
ségre voltam ítélve. Hallot-
tam a rádióban, hogy a kis-
gazdapárt újraszerveződött, 
így aztán jelentkeztem. 
Nagyapám a párt Nógrád 
megyei alapító tagja volt, 
nagybátyám is a párt színei-
ben politikus, így nem is volt 
kérdéses, hogy melyik pár-
tot válasszam. Aztán a rend-

szerváltásig eszem ágában 
sem volt politikával foglal-
kozni, tele voltam munkával. 
1997-ben, miután a cégveze-
tést átadtam a fiamnak, be-
léptem az FKGP-be, vala-
mint a T. Mészáros András 
által alapított Összefogás 
egyesületbe. Ez utóbbi szí-
nei ben lettem 1998-ban ön-
kormányzati képviselő. Több 
cikluson keresztül dolgoz-
tam képviselőként, fejleszté-
si tanácsnokként, a Városfej-
lesztési és Műszaki Bizott-
ság elnökeként, majd 2010-

től társadalmi megbízatású 
alpolgármesterként. Ez év-
től nyugalomba vonultam, de 
azért nem tétlenkedem: a 
Kisgazda Örökség és Levél-
tár Alapítvány elnökeként 
főfelelőse vagyok a nemzeti 
kulturális örökségünk ré-
szét képező kisgazda levél-
tár megőrzésének és működ-
tetésének. A kisgazda törté-
nelem 1948-ig tartó, illetve a 
kurta 1956-os időszak ösz-
szes irományát őrzöm, és 

azon munkálkodom, hogy ez 
a rengeteg irat megfelelő 
helyre kerüljön, mert a mos-
tani tárolási körülmények 
nem megfelelőek.

– Alpolgármesteri tisztsé-
ge mellett számos más tiszt-
séget is betöltött, betölt.

– 2004-től – az FKGP szét-
esésétől – részt veszek a Kis-
gazda Polgári Egyesület 
munkájában; a KPE orszá-
gos elnökségi tagja és a Pest 
megyei szervezet elnöke va-

gyok. A Fidesz gazdatagoza-
tában az országos választ-
mány tagja voltam, részt ve-
szek a MAGOSZ munkájá-
ban, a Pest megyei elnökség 
tagjaként. Az Agrárkamará-
ban az országos választ-
mány tagja és a területi Ag-
rárgazdasági Bizottság el-
nöke tisztséget töltöm be.

– Március 15-én Érd Váro-
sáért kitüntetéssel ismerte el 
két és fél évtizedes, a városért 

végzett munkáját a közgyű-
lés. Milyen érzés volt átvenni 
ezt a díjat, és visszagondol-
va, mely tevékenységére a 
legbüszkébb?

– Nagyon jólesik, nem szá-
mítottam rá. Arra feltétlenül 
büszke vagyok, hogy sike-
rült elérnem, hogy a csator-
názást ne a fővárossal 
együttműködve valósítsuk 
meg. Többe került volna, és 
nem mi lettünk volna a beru-
házás urai. Nagyon büszke 
vagyok a vízhálózat felújítá-
sára is, és arra a háttérmun-
kára, amit a szakorvosi ren-
delő átépítésével kapcsolat-
ban végeztem. Most is dolgo-
zom a második ütemén. Szív-
fájdalmam, hogy a közösségi 
közlekedést még nem sike-
rült rendbe tenni, de talán ez 
is megvalósul hamarosan. 
Sajnálom, hogy a városfej-
lesztést egyesek átviszik a 
politika síkjára. Én szó sze-
rint veszem, hogy a politika 
a város érdekében kifejtett 
tevékenység. Világéletem-
ben széchenyis észjárású 
ember voltam: Kossuth és 
Petőfi vitatkozzanak nyu-
godtan, mi meg építsük meg 
a Lánchidat, az Akadémiát.

– Marad ideje valamilyen 
hobbira, kikapcsolódásra? 
Mikor pihen?

– Amikor csinálok vala-
mit. A hobbim pedig politikai 
művek olvasása. Nagyon 
szeretem a színházat, az iro-
dalmat, moziból csak a na-
gyon jó filmeket. Nem pa-
naszkodom, nem unatkozom 
soha; nagy a család, a gyere-
keknél, unokáknál mindig 
történik valami.

Tóth Tamás átveszi az Érd Városáért kitüntetést T. Mészáros András 
polgármestertől  (Fotó: Boros Sándor)
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Ifjúsági Önkormányzat
T. Mészáros András polgármester kitűzte az ifjúsági ön-
kormányzati választás időpontját: ez alapján szeptem-
ber 29-én újra diákpolgármestert és képviselő-testületet 
választhatnak az érdi középiskolások. Ezzel megkezdő-
dik a jelöltállítás folyamata is: a választáson induló jelöl-
tek kiválasztására, valamint a jelöltek testületi listájának 
összeállítására április 30-áig van lehetőségük az iskolák-
nak. A választási kampány a szeptemberi iskolakezdés-
kor indul és közel egy hónapig tart majd. A szeptember 
végi választáson az érdi középiskolák (Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium, Gárdonyi Géza Gimnázium, Kós Károly 
Szakképző Iskola) tanulói vehetnek részt. Valamennyi 
érdi középiskolás (9–12. évfolyamosok) választójoggal 
rendelkezik, és minden érdi, nem végzős évfolyamba 
járó középiskolás indulhat a választáson. Minden közép-
iskola maximum két polgármesterjelöltet indíthat, ők 
pedig öt főből álló képviselőjelölti listát állíthatnak. A 
szavazás így két listán történik: az egyiken a diákpolgár-
mester-jelöltekre, a másik listán a diákképviselő-jelöltek-
re lehet szavazni.

Márciusi nyertesek
776 diák jelentkezett az Érdi Ifjúsági Önkormányzat és az 
Érd Aréna által közösen decemberben meghirdetett 
úszóbérlet akcióra, aminek a lényege, hogy januártól 
szeptemberig minden iskolából kisorsolnak egy-egy di-
ákot, aki kísérőjével együtt egy 10 alkalmas úszóbérletet 
kap. Az általános iskolások jelentkezéseiket előzetesen 
az iskolákban adhatták le, ennek alapján közel 800 diák-
hoz jutott el az Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezésé-
nek a híre. Az Ifjúsági Önkormányzat és az Érd Aréna kö-
zös akciójának márciusi eredménye: Bukovszki Alex (Bat-
thyány Általános Iskola), Bíróczi Nóra (Bolyai Általános Is-
kola), Isépy Csongor (Érdligeti Általános Iskola), Nemes-
Riskó Csanád (Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimná-
zium), Koblász Balázs Nándor (Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola), Pálfi Dóra (Marianum Általános Iskola), 
Laczkó-Albert Loránd (Móra Ferenc Általános Iskola), Ko-
vács Levente (Teleki Sámuel Általános Iskola), Szabó Eszter 
(Vörösmarty Mihály Gimnázium).

Külön ünnepeltek
A baloldali ellenzék, a DK, az Együtt és az MSZP érdi szer-
vezete a városi ünnepség után külön tartott megemlé-
kezést és koszorúzást az érdligeti emlékműnél. Beszédet 
mondott Tóbiás József szocialista országgyűlési képvise-
lő, aki kiemelte, hogy 1848 egy olyan időszak volt a ma-
gyarság történetében, amelyre most, 169 év elteltével is 
büszkék lehetünk. Sorra vett több pontot az akkor meg-
fogalmazott 12 pont közül, így például a sajtószabadság-
ról vagy a közteherviselésről szólót, párhuzamot vonva a 
mai helyzettel. A politikus beszélt a nemzet egységének 
és az összefogás fontosságáról is. Az ellenzéki párt veze-
tője kiemelte: a sajtószabadság pontosan megmutatja a 
társadalom állapotát, és ma semmi ok a magyar sajtó 
szabadságának ünneplésére. Nem a létező, hanem az 
óhajtott sajtószabadságot ünnepeljük – fogalmazott Tó-
biás József.

RÖVIDEN Változik a civil rendelet

Mi a polgár jogi társaság és mire jó?
Városunk közgyűlése csütörtöki ülésén tárgyalja a civil 
szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 2007. évi 
rendeletének módosítását. A kluboknak, baráti társaságok-
nak megéri civil társaságot alakítaniuk.

Az Országgyűlés által 2011-
ben elfogadott civil törvény 
alapján civil szervezetnek mi-
nősül a civil társaság, az egye-
sület és az alapítvány. A civil 
társaság a legegyszerűbb 
szervezeti forma, amit termé-
szetes személyek nem gazda-
sági érdekű közös céljaik el-
érésére hozhatnak létre polgá-
ri jogi társasági szerződéssel. 
A civil társaság jogi személyi-
séggel nem rendelkezik, így 
vagyoni hozzájárulás nélkül is 
létrehozható, nem igényel bíró-
sági vagy hatósági bejegyzést. 
Az önkormányzat civil rende-
letének javasolt módosítása 
értelmében a jövőben az egye-
sületek és alapítványok mellett 
csak a civil társasági formá-
nak eleget tevő civil szerveze-
teket támogatja.

Ennek megfelelően kizáró-
lag azok az öntevékeny közös-
ségek, csoportok, klubok ré-
szesülhetnek az önkormány-
zat támogatásában, amelyek 
civil társasággá alakulnak. 
Erről a változásról az érintett 
klubokat, csoportokat már az 

év elején tájékoztatták, de töb-
ben nincsenek tisztában azzal, 
mit kell és mit nem kötelező 
megtenniük, így a múlt héten 
az Idősügyi Tanács, valamint 
a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság ülésén is napirendre 
került a téma.

Simó Károly alpolgármes-
ter (Fidesz–KDNP), az Idős-
ügyi Tanács elnöke hangsú-
lyozta: sem a nyugdíjasklubok-
nak, sem egyéb jogi személyi-
séggel nem rendelkező társa-
ságoknak nem kötelező egye-
sületet alakítani! Csak abban 
az esetben van erre szükség, 
ha országos pályázatokon is 
részt kívánnak venni. Ha csak 
önkormányzati támogatásra 
pályáznak, elég, ha polgári jogi 
társaságot hoznak létre. Ez pe-
dig abból áll, hogy összeírják a 
tagjaikat és választanak egy 
személyt, aki képviseli a társa-
ságot és eljár az ügyeiben.

A Köznevelési és Művelődési 
Bizottság ülésén Wolf Kata, a 
művelődési központ vezetője 
rávilágított: a jogi személyi-
séggel nem rendelkező klubok, 

társaságok egy része eddig a 
művelődési központ által vett 
részt a pályázatokon, ám a jö-
vőben nem vállalhatják föl, 
hogy ez a pénzforgalom a kul-
túrház számláját terhelje. A 
nyugdíjaskluboknak javasol-
ták, hogy idén hozzák létre a 
polgári jogi társaságokat, de 
közben kezdeményezzék egy 
közös, városi „ernyőszerve-
zet”, azaz olyan egyesület 
megalakítását, amely össze-
fogja a közel ezer nyugdíjast és 
jövőre már működőképes egye-
sületté válhat, így saját jogon 
nyújthatja be pályázatait.

Mórás Zsolt önkormányzati 
képviselő (Fidesz–KDNP) úgy 
vélte: felesleges túlbonyolítani 
a civil rendelet módosításából 
adódó helyzetet, hiszen az ön-
kormányzati keretpályázatok 
ugyanúgy működnek, mint ko-
rábban, kivéve, hogy a jogi 
személyiséggel nem rendelke-
ző civil társaságoknak egy 
taglistát is mellékelniük kell, 
megnevezve az őket képviselő 
személyt. A saját számlával 
nem rendelkezőknek pedig ke-
resniük kell egy szervezetet, 
amely befogadja a számlájára 
a megnyert összeget és átadja 
azt a pályázónak, aki majd el-
számol vele. n Bálint Edit

Pro Publicitate Érd 2017
A Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár volt a legjobban 
kommunikáló szervezet 
2017-ben. Az intézmény ko-
rábban fölényesen megnyer-
te az internetes szavazást. 
Az elismerést március 15-én, 
az érdi városi ünnepségen 
vette át az igazgató, Sebes-
tyénné Majchrowska Ewa 
T. Mészáros András polgár-
mestertől és Fekete Zoltán 
ügyvezető-főszerkesztőtől.

Harmadik alkalommal 
hirdette meg az Érd Média-
centrum a Pro Publicitate Díj 
kétkörös szavazását. Az első 
fordulóban az ÉRD TV, az 
ÉRD FM 101,3 rádió, vala-
mint az ÉrdMost.hu webol-
dal munkatársai voksoltak, 
hogy melyik intézmény, civil 
szervezet vagy hivatal volt 
az, amely az előző évben a 
legjobban kommunikált.

Az első körben idén az Érd 
Médiacentrum dolgozói a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárat és a Magyar Vöröske-
reszt Érdi Szervezetét jelöl-
ték. Ezt követően internetes 
szavazást indítottak, ahol 

három héten keresztül ma-
guk az olvasók, nézők, hall-
gatók dönthették el, hogy 
hozzájuk kinek a hírei jutot-
tak el jobban.

Ennek nyomán, az érdiek 
döntése alapján a Pro Publi-
citate Díjat 2017-ben a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
nyerte.

Sebestyénné Majchrowska Ewa igazgató és Nida Judit igazgatóhelyettes
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Kez dődik a kátyúzás
Március 15-e után meg-

kezdődött a burkolt utak, 
illetve a földes utcák hely-
reállítása. Az idei tél, a ke-
mény januári fagyok sok 
kárt okoztak Érd útjain.

Az utak javítása ütem-
terv szerint folyik: elsőként 
a közösségi közlekedés ál-
tal érintett utakat, a fő köz-
lekedési utakat és a gyűjtő-
utakat állítják helyre vá-
rosszerte. A földutakon te-
rületi bontásban végeznek 
karbantartást – tudtuk meg 
Mészáros Mihálytól, az 
ÉKFI vezetőjétől.

A burkolt utakon keletke-
zett kátyúkat melegaszfalt-
tal javítják, a megsüllyedt, 
tönkrement földutakat gréde-
rezik és hengerezik. Javítást 
csak az eredetinek megfelelő 
anyaggal végeznek – hangsú-
lyozta Mészáros Mihály.

– Sajnos sok kátyú kelet-
kezett az utakon: a kora ta-
vaszi időszakban, a fagyok 
elmúltával jelentek meg az 
utakon a repedések, törede-
zett fel az aszfalt. Általában 
a burkolt utakban tesz na-
gyobb kárt a téli időjárás, de 
az idei januári ónos, jeges 

idő, illetve az azt követő olva-
dás miatt a földes utakon is 
sok a süllyedés, meglehető-
sen elhasználódtak, karban-
tartásra szorulnak – tette 
hozzá az intézményvezető.

Arra a kérdésre, hogy 
minden utcába eljutnak-e 
az ÉKFI gépei, Mészáros 
Mihály elmondta: minden-
hol elvégzik a javítási mun-
kálatokat, ahol szükséges.

– A lakosságtól folyama-
tosan kapunk bejelentése-
ket. Ezeket a bejelentéseket 
rögzítjük, munkatársaink 
leellenőrzik őket, és az üte-
mezés függvényében javít-
juk a bejelentett útszakaszt 
– tette hozzá Mészáros Mi-
hály, megjegyezve: bár a 
téli hóügyeletnek vége, bő-
ven akad teendőjük, és nem 
csupán az útjavítások, hi-
szen az ÉKFI végzi az árok-
takarításokat és a galy-
lyazásokat is.

Érdemes még megemlíte-
ni, hogy a csatornafedelek 
melletti süllyedéseket is ja-
vítani fogják, a csatorná-
zást követő garanciális 
helyreállítás keretében.

QQ Á. K.

Civil pályázatok
A múlt héten megtartotta 

márciusi ülését a Közneve-
lési és Művelődési Bizott-
ság, amelyen elfogadták az 
érdi kulturális intézmé-
nyek 2016. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolókat 
és jóváhagyták az idei 
programterveket.

A közelmúltban Érd vá-
ros közgyűlése pályázatot 
írt ki a Csuka Zoltán Váro-
si Könyvtár intézményve-
zetői munkakörére, amely-
re a jelenlegi igazgató, Se-
bestyénné Majchrowska 
Ewa nyújtotta be pályáza-
ti anyagát. A Köznevelési 
és Művelődési Bizottság 
tagjai a múlt csütörtökön 
megtartott tanácskozásu-
kon a közgyűlésnek egy-
hangúlag javasolták a je-
lenlegi intézményvezető 
újabb öt évre szóló kineve-
zését.

Ezt követően vélemé-
nyezték és elfogadták az 
önkormányzat által fenn-
tartott kulturális intézmé-
nyek, köztük a Szepes Gyu-
la Művelődési Központ, az 
Érdi Galéria, a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár, a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum 
2016. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóját és idei 
munkatervét.

Kéri Mihály (Fidesz–
KDNP), a bizottság elnöke 
kérdésre válaszolva tájékoz-
tatta a tagokat, hogy a helyi 
egyesületek, alapítványok 
és civil társaságok idén vár-
hatóan április közepétől 
nyújthatják be pályázatai-
kat a városi civil keret támo-
gatásra. Az elnök kiemelte: 
tavaly a kulturális keretből 
kihagyták a nyugdíjasklubo-
kat, mert az idősek támoga-
tására létezik egy elkülöní-
tett, 2,5 millió forint összegű 
pénzügyi alap, így a nyugdí-
jasklubok az idén is csak ab-
ban esetben számíthatnak a 
kulturális civil keret támo-
gatására, ha saját progra-
mot kívánnak megvalósíta-
ni. A kirándulások azonban 
nem tartoznak ebbe a kate-
góriába.

Bár ebben az évben négy-
ről hatmillió forintra emel-
kedett a kulturális keret-
összeg, a bizottság idén is 
szigorúan ragaszkodik a 
pályázati kiíráshoz, amely 
konkrét művészeti tevé-
kenység meg valósítását 
várja el a pályázóktól – szö-
gezte le Kéri Mihály. Q be

Idősügyi Tanács

Ind ul az Érdi Szenior Akadémia
„Idősödő világ” címmel dr. Jászberényi József tartja 
meg első előadását a Zsigmond Király Egyetem Érdi 
Szenior Akadémiáján, amit további három téma feldol-
gozása követ május végéig – hangzott el az Idősügyi Ta-
nács márciusi értekezletén, amelyen a nyugdíjasok idei 
rendezvényeiről, valamint a tervezett információs füzet 
tartalmáról is tárgyaltak a résztvevők.

Idén tavasszal „Tanulni 
sohasem késő!” jelszóval elő-
adás-sorozat indul a váro-
sunkban élő szépkorúak 
számára. Az érdi önkor-
mányzat támogatásával a 
hazai szenior oktatás felleg-
vára, a Zsigmond Király 
Egyetem április és május fo-
lyamán négy előadást tart a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

Az Aktív Időskor euró-
pai uniós programja je-
gyében az egyetemen ok-
tató szakértők az idősek 
életét érintő fontos témák-
ról, többek között az idősö-
dés társadalmi tendenciái-
ról, a számítástechnikai és 
telekommunikációs eszkö-
zök használatáról és az 
időskori táplálkozásról 
osztják meg a szükséges 
tudnivalókat.

Az Érdi Szenior Akadémia 
programjaira minden érdi és 

Érd környéki 50 év feletti ér-
deklődőt várnak. Az elsőre 
április 19-én, szerdán 15 
órától kerül sor, amikor dr. 
Jászberényi József, az egye-
tem felnőttképzési igazgató-
ja Idősödő világ címmel tart-
ja meg előadását.

A továbbiak időpontjai a 
következők: április 26-án a 
számítógépes alapismere-
tekről lesz szó. Május 17-én 

a „Mit együnk és mit ne 
együnk?” dilemmát kísére-
li meg feloldani az előadó, 
míg május 24-én az okoste-
lefonok, tabletek és más di-
gitális eszközök hasznos 
alkalmazásáról lesz szó. 
Az előadások minden alka-
lommal 15 órakor kezdőd-
nek. Az Érdi Szenior Aka-
démia további négy témá-
val majd az őszi szemesz-
terben folytatódik – tudtuk 
meg az Idősügyi Tanács 
márciusi ülésén.

Az idősek egyéb városi 
rendezvényeiről is tárgyal-
tak a tanács tagjai, s abban 
állapodtak meg, hogy a Ki 
mit tud?, a Lecsófőző feszti-
vál, az Idősek napja, vala-
mint az Idősek karácsonya 
programjainak szervezését 
átruházzák a Szepes Gyula 
Művelődési Központra, hi-
szen a korábbi években is 
nagy hozzáértéssel bonyolí-
tották le azokat. Idén a Le-
csófesztivál fellépőiről és 
zenéjéről is a kultúrház 
munkatársai gondoskodnak 
majd.

Az ülés résztvevői elfo-
gadták, hogy az idősek ré-
szére szerkesztett, a szá-

mukra szükséges tájékozta-
tókkal ellátott információs 
füzet kiadására pályázatot 
nyújtanak be, így azt is meg-
tárgyalták, mi mindent tar-
talmazzon ez a kiadvány. Az 
általános tudnivalókon kí-
vül Druzsin József például a 
temetkezéshez kapcsolódó 
ügyintézésekről, valamint 
az eltartási szerződéssel 
összefüggő eljárásokról is 
szeretne ebből a füzetből tá-
jékozódni. Boros Károly a 
méltányossági nyugdíjké-
relmek benyújtásának felté-
teleit, míg mások az idősott-
honok felvételi feltételeiről, 
a házi ápolás és az idősek 
által igényelhető szociális 
juttatásokról és a nyugdíja-
sok által igénybe vehető 
kedvezményekről értesülné-
nek. Azt, hogy végül mit tar-
talmaz majd az információs 
füzet, az esetlegesen elnyert 
támogatási összeg is megha-
tározza, hiszen az Érden élő 
13–14 ezer nyugdíjasra te-
kintettel a kiadványt több 
ezer példányban kell megje-
lentetni.

QQ bÁlint Á.

Aktív szépkorúak
Simó Károly alpolgármester (Fidesz–KDNP), az Idősügyi Ta-
nács elnöke felvetette, hogy amennyiben lenne rá érdeklő-
dés, szívesen elindítanának az egészséges, aktív életmód 
jegyében egy gyalogló-, illetve gyorsgyalogló-túrát. A kiin-
duló pont a régi téglagyári terület lenne, s a Molnár utcán 
végighaladva, mintegy 3–4 kilométert tennének meg. A 
megmozdulásból akár hagyomány is kialakulhatna, ha len-
ne rá fogékonyság az érdi nyugdíjasklubokban. Az elnök 
arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a Rákóczi Szövet-
ség pályázati felhívást tett közzé kárpátaljai utazások támo-
gatására, amelyre nyugdíjasklubok jelentkezhetnek. Leg-
alább húszfős csoportok pályázhatnak, a szövetség pedig a 
kirándulás útiköltségét fedezi, legfeljebb 200 ezer forint 
összeghatárig.

Simó Károly alpolgármester (középen) gyalogtúrára invitálta a szépkorúakat
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UPC Y – Ökodesign

Március 14. és április 11. között várja látogatóit Zalabai Csilla kiál-
lítása a Szepes Gyula Művelődési Központban. A kiállítás az Öko-
design nevet viseli. Továbbhasznosításra fel! – hirdeti Csilla, aki 
UPCY alkotói néven tevékenykedik, amely az upcycling, vagyis 
újrahasznosítás rövidített formája. Úgy tűnik, Csilla kezei között 
minden újrahasznosul és megújul, számára semmi sem értékte-
len vagy kidobandó. A régi ingből párnahuzat, karkötő, kutyagal-
lér vagy kitűző készül, de felhasznosulnak nála a kerékpárgumik, 
a parafadugók, de még a játékbabacipők is. A keze alatt ezekből 
ékszerek, táskák, díszek válnak. Saját blogja is van, ahol ötleteket 
ad a DIY (Csináld magad!) termékek kedvelőinek.

Varázslatos Magyarország

A m ikrovilág makrofotói
Két egymást követő napon 
érte hatalmas szakmai si-
ker Körmendy Zizit, az 
érdi Duna-Art Fotóklub ve-
zetőjét. A nemzetközi Per-
lensis Fotószalon pályáza-
tán különdíjat nyert, a Va-
rázslatos Magyarországon 
pedig 33. lett.

Körmendy Zizi két sikert 
is elkönyvelhetett magának 
márciusban. Először jelent-
kezett az idén a Perlensis 
Fotószalon nemzetközi pá-
lyázatra, amelyen az Ágens 
Művészeti Galéria egyik kü-
löndíjasa lett, így a galéria 
március 10-én megnyílt fotó-
tárlatának egyik kiállítója 
is volt. Zizi természetfotói-
val nyerte meg a rangos pá-
lyázat öttagú zsűrijének tet-
szését. Egy nappal koráb-
ban, március 9-én a Varázs-
latos Magyarország fotópá-
lyázat Láss csodát elnevezé-

sű, a Magyar Természettu-
dományi Múzeum kupola-
termében megrendezett ki-
állítására és díjátadó ün-
nepségére kapott meghívót. 
Kiderült, hogy idén a 33. he-
lyet szerezte meg, s kiállí-
tásra került a munkája. Kér-
désünkre, hogy ez miért 
számít nagyszerű ered-
ménynek, Zizi elmagyaráz-
ta, hogy erre a rangos pályá-
zatra több mint háromezer 
fénykép érkezik az ország 
számos pontjáról. Ráadásul 
a pályázók nem csak egy-
egy fotóval neveznek, ha-
nem minden hónapban be 
kell küldeni egy-egy mun-
kát. Keleti Éva és dr. Kalo-
tás Zsolt, a szakma legjobb-
jai zsűrizik a fotókat, s 
mindegyik alkalommal pon-
tozzák, majd a végén az ösz-
szeg yűjtött pontszámok 
alapján kialakul egy sor-
rend, s az első 50 alkotó fo-
tóiból kiállítást rendeznek.

Az érdi fotóklub vezetője 
tavaly alig két hellyel ma-
radt le, ugyanis 52. lett. Eh-
hez képest az idén csaknem 
húsz helyet lépett előre, ami 
a roppant erős mezőnyre te-
kintettel óriási eredmény-
nek számít. Ráadásul itt az 
ország legkiemelkedőbb, 

legnevesebb természetfotó-
saival kerülnek versenybe, 
s mint megtudta, volt olyan 
hónap, amikor a 3. és a 7. he-
lyet is elérte egy-egy mun-
kájával. Fényképei hazánk 
nemzeti parkjaiban készül-
tek, főként a Balaton-felvi-
déken, a Duna, az Ipoly, a 

Bükk és Aggtelek térségé-
ben.

Körmendy Zizi egyébként 
épp tíz évvel ezelőtt kezdett 
fényképezéssel foglalkozni, 
amikor Érdre költözött. A 
helyi fotóklub működése kel-
tette fel az érdeklődését és 
nagyon hamar szenvedélyé-
vé vált a fényképezés. Az 
úgynevezett makrofotók, 
azaz közelképek a kedven-
cei. Egyetlen virág, növény, 
apró állat vagy természeti 
jelenség részletei izgatják. 
Mindig van kitűzött célja és 
témája, így indul el fényké-
pezni. A napokban már vi-
rágzik a kökörcsin, nemso-
kára a többi mezei virág is 
kibontja a szirmait, hamaro-
san megérkezik a lepkesze-
zon is. Zizi pedig pontosan 
tudja már, mit, mikor és hol 
tud fellelni, meglesni, lencse-
végre kapni. Jelenleg to-
vábbképzésre jár, a stúdió- 
és a riportfotózást is szeret-
né elsajátítani. A márciusi 
sikereinek nagyon örül, de 
mint mondta, nincs megál-
lás, hisz rengeteg csoda vár-
ja még a természetben, amit 
szeretne megörökíteni.

QQ Bálint áBrahám

Körmendy Zizi: A leánykák aludni térnek

Körmendy Zizi: Kisasszonyok találkozója

Körmendy Zizi: Jégvirág

EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ
CENTRUM

2030 Érd, Iparos u. 30.
www.ema.hu

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

Rendeljen
2201177. ááRRcius 115-30.
kközzö tt mműaa yaaagg
aabb aakkott, j ótt
vvaa y RRee ő ytt
tavalyi áRon!

Mos tt azz 5 kaMrás
ab ak á áéé tt
6 kaMrásat

adunk ajándékba.

45
50

36

44
97

39

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között

43
12
47

TŰZIFA
Gyors, pontos kiszolgálás.

Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.

44
94

68

Érd, Felső utca 31/A
• 06 309509816www.tuzifaker.hu
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Ném et nemzetiségi kórustalálkozó
Hatodik alkalommal tar-
tották meg múlt szomba-
ton a német hagyományo-
kat ápoló énekkarok talál-
kozóját városunkban, a 
Finta Rendezvényházban. 
A kórusok bemutatkozását 
az érdi Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus kezde-
ményezte, célja a nemzeti-
ségi kultúra megőrzése és 
ápolása, a tapasztalatcse-
re és a települések közötti 
kapcsolatépítés és barát-
kozás.

A németek a magyar állam 
megalapítása óta jelen vol-
tak és jelen vannak az or-
szágban. A történelem folya-
mán többször került sor a 
betelepítésükre. Hagyomá-
nyaikat, kultúrájukat legin-

kább azokon a településeken 
sikerült maradéktalanul 
megőrizniük, ahol nagyobb 
számban fordultak elő.

– Mivel Érden kevesebben 
és elszórtan éltek, nem min-
dig rendelkeztek olyan te-
remtő erővel, amellyel saját 
hagyományt hozhattak vol-
na létre, továbbadva azt ifjú 
nemzedéknek. Ezért gondol-
ták úgy a helyi énekkar tag-
jai, hogy az évenként meg-
rendezett találkozók alkal-
mat adnak arra, hogy a távo-
labbi településekről érkezők 
bemutassák és továbbadják 
mindazt, amit elődeiktől 
megtanultak – mondta a ta-
lálkozó résztvevőit köszönt-
ve Stiblo Anna, az érdi Roz-
maring Német Nemzetiségi 
Kórus vezetője, hozzátéve, 

hogy minden évben arra tö-
rekedtek, hogy a találkozó-
kon szívesen látott, állandó 
résztvevők mellett újakat is 
vendégül lássanak.

Így az idén március 18-án 
megtartott rendezvényen a 
nyergesújfalui Német Nem-
zetiségi Kórus először mu-
tatkozott be. Az énekkar 
tagjai többségében pedagó-
gusok, akik nemcsak szeret-
nek, hanem tudnak is éne-
kelni. Igazolja ezt az is, hogy 
eddig kétszer vettek részt 
minősítő hangversenyen, s 
mindkét alkalommal arany 
minősítést nyertek. Rajtuk 
kívül fellépett még az Ürömi 
Heimat Singkreis, a csolno-
ki és az érdi Rozmaring Né-
met Nemzetiségi Kórus.

QQ B. E.

A színpadon a nyergesújfalui Német Nemzetiségi Kórus

A r ejtőzködő költő és a kalandos író
Két tehetséges fiatal szerzővel ismerkedhettek meg az 
érdiek múlt pénteken az Irodalomkedvelők klubja ren-
dezvényén. Két különböző egyéniség, egyikük verseket, 
másikuk főként novellákat ír szívesen, ám egyvalami 
mégis közös bennük: mindketten az IRKA tavalyi 
Gyöngy és göröngy pályázatának díjazottjaiként lettek 
„virtuális” klubtagok.

Az érdi irodalomkedvelők 
gyakran hallották a nevü-
ket, pár alkotásukat is is-
merték, de személyesen 
csak a múlt pénteken talál-
kozhattak először a soproni 
„Dylan D. Tidesszal” és gö-
döllői Pálfi Nándorral.

Elsőként „Dylannal” be-
szélgetett Somfai István, a 
Poly-Art elnöke, aki arra volt 
kíváncsi, ki rejtőzködik az 
idegen hangzású írói álnév 
mögött? Most kiderült, ő Ba-
lázs Zsolt, aki még kamasz-
ként kezdett el írni, mint so-

kan mások, de míg a többség 
később abbahagyja, ő nem 
tudott elszakadni tőle. 
Nehéz ségekkel teli gyer-
mekkora gyakran késztette 
arra, hogy kiírja magából az 
érzéseit. Csaknem másfél 
száz korai verse született, de 
felnőve, ebből a távlatból 
már úgy látja, közülük alig 
egy tucatnyi a vállalható köl-
temény. Hat-hét éve azonban 
már merőben más érzelem-
világ jellemzi, mint amikor 
elvált szülők gyermekeként 
kereste a helyét az életben. 

15 évesen nagy-
szüleihez költö-
zött, akiknek 
egy lázadó, bé-
kétlen kamasz-
ból kellett „em-
bert faragniuk”. 
Balázs Zsolt 
mára szerető férj 
és kétszeres 
édesapa, akinek 
az élete a harmo-
nikus család 
mellett irodalmi 
munkásságában 
is kiteljesedik. 
Mint mondta, 
noha több irodal-
mi körrel áll kap-

csolatban, az érdi IRKA kü-
lönösen kedves számára.

A gödöllői Pálfi Nándor érdi 
bemutatkozásához beszélge-
tőtársat is hozott. Vele leg-
jobb ismerője és kritikusa, 
Sztrehovszki Dalma beszél-
getett. Az IRKA tavalyi pá-
lyázatán sikeresen szereplő 
ifjú tollforgató elárulta: be-
szélni nem, de írni mindig 
szeretett. Mégis komolyab-
ban csak a közelmúltban mé-
lyedt el a saját műveiben. 
Amíg kortársai a kalandokat 
üldözték, ő az irodalomban 
talált rá a különleges élmé-
nyekre. Eközben a csillagá-
szat is izgatta, így a Földtudo-
mányi Egyetemen szerzett 
diplomát, most pedig a Corvi-
nuson gazdálkodási me-

nedzsmentet tanul és gazda-
sági környezetvédelemmel 
szeretne majd foglalkozni. Az 
irodalom azonban kihagyha-
tatlan számára, hiszen már 
gyermekkorában is kalandos 
történeteket talált ki világ-
megmentő szuperhősökről. 
Jelenleg is a történetalkotás 
áll hozzá legközelebb, novel-
lákat ír. Elárulta: az a célja, 
hogy művein keresztül meg-
érintse az emberek lelkét, rá-
ébressze az olvasóit az embe-
ri lét igazi értékeire, mint 
például a barátság, szerelem 
vagy együttérzés. Egy regé-
nyen is dolgozik, amely még a 
fiók mélyén pihen, mert – úgy 
fogalmazott – nem elég érett 
még, hogy befejezze.

QQ Bálint Edit

Pálfi Nándorral Sztrehovszki Dalma beszélgetett

Dylan D. Tidesot, alias Balázs Zsoltot Somfai István faggatta
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Szofit, az árvaházi kislányt 
egyik éjjel egy hatalmas 
kéz elragadja s magával vi-
szi. Mikor a kislány azt hiszi, 
hogy már minden elveszett, 
kiderül, hogy valójában egy 
barátságos óriás fogságába 
esett, és hamarosan össze-
barátkoznak. Ő a Hatalmagos 
Azonáltal Barátságos Óriás, 
azaz a HABÓ, aki álmokat 
gyűjt éjjelente az emberek 
hálószobáinak ablakain be-
lesve.

De nem minden óriás 
ilyen békés, ugyanis a vilá-
got kilenc emberevő fajta 
veszélyezteti, akik éjszakáról 
éjszakára mindig más-más 
országba galoppoznak, hogy 

embervacsorát egyenek, ke-
gyetlen módon.

Amikor Szofi megtudja, 
hogy az óriások Angliába ké-
szülődnek újabb zsákmányt 
szerezni, ő meg a HABÓ elha-

tározzák, hogy véget vetnek 
a szörnyűséges portyáknak! 
Útra kelnek, hogy felkeressék 
az angol királynőt, s figyel-
meztessék őt, milyen ve-
szélyek várnak királyságára. 
Persze, furfangosan meg is 
oldják ezt az óriási problémát.

A tartalmat olvasva ijesztő-
nek tűnhet a könyv, ám még-
sem érzi annak, aki olvassa, 
hiszen Roald Dahl, a szerző, 
olyan szavakat adott egy-
ügyű óriásai szájába, hogy 
azon még a felnőtt olvasó is 
igencsak jól szórakozik.

A könyv vicces, szórakozta-
tó és érdemes elolvasni, mi-
előtt valaki az ebből készült 
filmet a moziban megnézné!

KÖNYV

Roa ld Dahl: A barátságos óriás

www.rub inbu to ra ruhaz .hu

Egészségpénztári elfogadóhely!
06/30 383 3926 Nyitvatartás:

H-P: 10:00 - 17:30
SZ: 9:00 - 12:00

Egyedi Konyhabútorok látványtervezéssel,
komplett felméréssel, beépítéssel!

Blokk konyhák most kiemelt 20% akcióban
59.900 Ft-tól készletről azonnal! 45

39
74

Ismét élőzenés vacsoraest az ÉRDI VIGADÓBAN április 1-jén, szombaton!Ismét élő
Helyszín

ÉRDI VIGADÓ

2030 Érd, Alsó u. 2.

Időpontok
Márciustól

minden hónap első

szombatján

19 órától
3 órányi élőzene

Szünetekben
a pult mögül
Jampi Gaby
nyomja

a Rock and Roll-t

Asztalfoglalás

www.erdivigado.hu

vagy 06 23 360143

Részletek

www.rockymonday.
hu

www.facebook.com
/

rockymondayclub

45
39

77

45
56

37

45
56

36

45
56

33

4
42

4
4
8

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

4
5

4
9

7
9

45
37

26

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
„SZINHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!” BÉRLET
Ez volt, ez van – vidámság két 
részben
Alkalmi belépőjegy 2800 Ft
Március 26-án, vasárnap 15 órakor

KAKTUSZKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Az érdi Kern Péter Kaktuszkör szer-
vezésében
A belépés ingyenes
Április 1–2-án, szombat-vasárnap 10–18 
óráig

MŰSORVÁLTOZÁS!
Felhívjuk színházbérlettel rendelkező 

látogatóink figyelmét, hogy az április 23-ra 
meghirdetett Lépjünk olajra című előadás 

technikai okok miatt elmarad. Helyette a Bál a 
Savoyban című operett kerül bemutatásra! 
Szereplők: Gregor Bernadett, Egyházi Géza, 
Mádi Piroska, Köllő Babett, Várkonyi András, 

Juhász Illés, Göth Péter

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Ünnepi gyermek rajzpályázat
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
KERTBARÁT KÖR
Aktuális kerti teendők
„Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Március 24-én, pénteken 17 órától
„Medvehagyma Túra”
Indulás a művelődési központ parkolójá-
ból. Előzetes jelentkezés szükséges 5-én 
20 óráig! Tel.: 06 30 5494 230.
Április 7-én, pénteken 8 órától
VITALITÁS KLUB
Évszakváltás
Előadó dr. Dániel József
Március 27-én, hétfőn 17 órától
DUNA-ART FOTÓKLUB 
Képértékelés, objektívfajták
„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

06 23 365 490/105
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036

info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
PROGRAM
Biokert 1. Tervezés a házikertben
Előadó Papp Orsolya.
Március 29-én, szerdán 17 órakor

KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
A francia irodalom gyöngyszemeiből
Április 3-ig

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Kiállítás Ládi Vera kerámiáiból
Megtekinthető március 28-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A víz világnapja
Húsvétváró kreatív foglalkozás
Március hónapban

MESESZOMBAT
Nyuszis mesék Némedi-Varga 
Tímeával
Március 25-én, szombaton 10.30 órakor

BABA-MAMA KLUB
Anyukáknak és babáknak  
kb. 7 hónapos kortól 3–4 éves korig
Március 31-én, pénteken 10 órakor

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

ZENEI KLUB
Vendég Clementis Tamás opera-
énekes
Március 28-án, kedden 18 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap

Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

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

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

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

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

VERNISSZÁZS
Természetes szépségek
Kércz Tibor fotóművész természetfotó-
kiállítása
Megnyitja és tárlatvezetést tart Eifert 
János fotóművész. Közreműködik Kércz 
Viktor gitáron
Március 31-én, pénteken 18 órakor
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SZEREPLŐK:
Gregor Bernadett
Egyházi Géza
Várkonyi András
Mádi Piroska
Köllő Babett
Juhász Illés
Göth Péter

SZÍNHÁZBÉRLET
2017 TAVASZ

LET
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vasárnaponként 15 órakor

BÁL A SAVOYBAN

Egy évig tartó nászútjáról nizzai
otthonába érkezik az egymást
rajongásig szerető álompár, Henry
és Madeleine. Idilljüket azonban
megzavarja a férj előző szerelmének
levele: a márki olyan váltót írt alá
Tangolita brazil táncosnőnek, amely
egy bármikor beváltható éjszakai
együttlétről szól, és ezt a tartozást
a temperamentumus művésznő
most a Savoy Hotel nagyszabású
bálján óhajtja behajtani. A feleség
gyanút fog: álarcban, könnyűvérű
hölgynek öltözve követi férjét, ahol
ő is veszélyes kalandba sodródik egy
ügyvédbojtárral...
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Március 27., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 FTC Rail Cargo Hungaria–Érd 
21:30 Élő örökségünk  3/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:00  Bibliai szabadegyetem    

90/38. rész 
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15 Híradó
  0:30 Tűzijáték

Március 28., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Magyar Jazz Ünnepe
 A Pataj György Quintet hangversenye
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:55  Műábránd 
22:10  2016–2017. évi labdarúgó-baj-

nokság
 Érdi VSE–Csepel FC (ismétlés)
23:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:05 Híradó
  0:20 Tűzijáték

Március 29., sZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

90/39. rész 
21:00 Három nővér 1. rész
  Szatmárnémeti Színház előadása 
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:15 Híradó
 23:30 Tűzijáték

Március 30., csÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 91. rész
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 FTC Rail Cargo Hungaria–Érd (ismétlés)
21:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!          
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
 0:00 Tűzijáték

Március 31., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film
20:20 sztárportré 91. rész 
20:50 Műábránd 
21:05 Három nővér 2. rész 
 Szatmárnémeti Színház előadása

22:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25 Mozgás
 sportmagazin
23:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:10  Híradó
  0:25 Tűzijáték

áPrilis 1., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 67. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Három nővér 1. rész
  Szatmárnémeti Színház előadása  
22:30  Bibliai szabadegyetem    

90/38. rész 
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:00 Tűzijáték

áPrilis 2., 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 Három nővér 2. rész 
 Szatmárnémeti Színház előadása  
22:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:20 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:50 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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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

Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!
Érd MJV hatályos településrendezési eszközei – 56/2016. (III. 24.) számú 
határozattal megállapított Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 9/2016. 
(III. 31.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), illetőleg 
annak Szabályozási Terv melléklete (SZT) – több részterületet érintő mó-
dosításáról a 84/2016. (IV.28.) és a 184/2016 (VII.27.) számú határozataival 
döntött az Önkormányzat Közgyűlése.

A módosítás folyamata, egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (kormányrendelet) eljárásrendje szerint 
zajlik. 

A tervmódosításról a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szer-
vezetek ún. előzetes tájékoztatása 2016. szeptember 8–október 3. között 
zajlott a partnerségi egyeztetésről szóló 80/2013. (III.28.) számú határozat 
szabályai szerint. 

Amint azt előzetes tájékoztatónkban is jeleztük, most is kihangsúlyozzuk, 
hogy a módosítások jelentős része összefüggésben van az 1504/2015. 
(VII.23.) Korm. határozathoz kapcsolódó Modern Városok Program egyes 

projektelemeivel, valamint megjelennek azok a módosítási, pontosítási 
szándékok is, amelyeknek igénye a hatályos településrendezési eszközök 
alkalmazása során körvonalazódott. 

A tervezés folyamata során két részterület – az előzetes tájékoztatóban 1. 
és 2. számmal jelölt, Sóskúttól Érd közigazgatási területéhez került terüle-
tek és a tervezett gazdaságfejlesztési terület a 7. sz. főút és M6 autópálya 
között – kikerült a módosítás köréből.

Tájékoztatom Önöket, hogy elkészült az érintett területekre vonatkozó TSZT, 
HÉSZ és SZT módosításokat tartalmazó ún. véleményezési dokumentáció. A 
dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport-
ban (Alsó u. 1., II. emelet 209. iroda) és letölthető a város honlapjáról, a 
http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod 
helyről. A dokumentációra vonatkozó, indoklással ellátott véleményüket, 
észrevételüket 2017. április 20-ig várjuk Érd MJV Polgármesteri Hivatalnak 
címezve – 2030 Érd, Alsó u. 1. – vagy a Főépítész Csoportnak elektroniku-
san megküldve a foepitesz@erd.hu e-mail címre.

Segítő közreműködését megköszönve:
 T. Mészáros András polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a helyi sportról 
és sporttevékenység támo gatá
sáról szóló 2007/12. (III.26.) 
önkormányzati rendelete alap
ján pályázatot hirdet a sport
szervezetek támogatására elkülö
nített összeg elnyerésére, illetve 
célirányos felhasználására.
Pályázat célja: A városban műkö
dő sportszervezetek munkájának, 
illetve sporteseményeinek, rendez
vényeinek támogatása.
Pályázatot nyújthatnak be: 
Érd Megyei Jogú Város közigazga
tási területén működő, a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény alapján 
létrehozott, és érdi székhellyel 
nyilvántartásba vett sportszerveze
tek, amelyek tevékenységük révén 
megfelelnek a sportról és a sport
tevékenység támogatásáról szóló 
12/2007. (III.26.) önkormányzati 
rendeletben, valamint a sportkon
cepcióban megfogalmazott feltéte
leknek, támogatási elveknek.

A benyújtott pályázatnak tar-
talmaznia kell:
•	 a kérelmező pontos meg

nevezését, képviselőjének 
nevét, címét;

•	 a sportolók létszámát;
•	 a kérelmező előző évi 

működésének hitelesített, 
egyszerűsített pénzügyi 
beszámolóját (mérlegét), 
sportszakmai adatait;

•	 a tárgyév tervezett költség
vetését, versenynaptárát, 
éves programját;

•	 az illetékes bíróság nyilván
tartásba vételt elrendelő 
jogerős végzésének máso
latát;

•	 a kérelmező bankszámlaszá
mát, adószámát;

•	 az igényelt támogatás nagy
ságát;

•	 a pályázati összeg szükséges
ségének részletes szakmai 
indoklását, saját tervezett 
bevételeket;

•	 egyéb támogatásokat;
•	 a 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállá
sáról vagy annak hiányáról 
szóló nyilatkozatot.

Önkormányzati költségvetési 
támogatásban az a sportszervezet 

részesülhet, amely (amennyiben 
volt ilyen) elszámolt az előző 
évben kapott támogatással, 
illetve nincs a helyi önkormányzati 
adóhatóság, valamint a Nemzeti 
Adó és Vámhivatal hatáskörébe 
tartozó lejárt köztartozása, vagy 
köztartozását folyamatosan, az 
előre meghatározott törlesztő
részlettel teljesíti. Ennek tényét 
a pályázónak a fenti hatóságok 
által kiállított, hatvan napnál 
nem régebbi közokirattal vagy a 
köztartozás fenn nem állása, illetve 
törlesztése tekintetében tett 30 
napnál nem régebbi közjegyzői 
okiratba foglalt nyilatkozatával kell 
igazolnia. 
A sportszervezet köteles éves pénz
ügyi tervet készíteni, megtervezni 
az önkormányzati támogatás fel
használásának módját, mely összeg 
más célra nem használható fel.
A pályázathoz csatolni kell a pályá
zó sportszervezet alapszabályát, 
a sportban elért eredményeit, a 
tagok számát és a sportban foglal
koztatottak számát. 
A támogatást igénylő sportszer
vezet önkormányzati tulajdonú 
ingatlan használata esetén köteles 
az ingatlan fenntartásával és fel
újításával kapcsolatos költségeket 
külön megnevezni és azt igazolni.
Támogatás csak szakosztályonkénti 
bontásban, feladatmeghatározás
sal igényelhető.
Önkormányzati költségvetési 
támogatás a következőkben 
meghatározott követelmények 
teljesítése esetén igényelhető. 
Az igénylő:
•	 Magyarországon bejegyzett 

nemzeti sportszövetségek 
egyikének tagja, és az általuk 
szervezett versenyrendszer
ben szerepel, melyet az adott 
nemzeti sportszövetség által 
kiállított igazolással bizonyít;

•	 a Sportszövetség működé
se megfelel a sportról szóló 
2004. évi I. törvény, valamint 
a sport területén képesítés
hez kötött tevékenységek 
gyakorlásához szükséges 
képesítések jegyzékéről szóló 
157/2004. (V. 18.) Korm. ren
delet előírásainak.

Előnyt élvez az a pályázó, aki 
nagyobb számban foglalkoz-
tat munkavállalóként sport-

szakembert, edzőt, valamint 
minél nagyobb óraszámban 
tart sportfoglalkozásokat, to-
vábbá rendszeresen részt vesz 
városi sporteseményeken, 
versenyeken, tömegsportren-
dezvényeken, illetve akinek 
tevékenysége ilyen események 
szervezésére is kiterjed.
A pályázatot az önkormányzat által 
kibocsátott adatlap pontos kitölté
sével és a mellékletek csatolásával 
kell a Sport és Ifjúsági Bizottság 
címére zárt borítékban az Ügyfél
szolgálaton leadni.
A beérkezett pályázatokat a Köz
gyűlés Sport és Ifjúsági Bizottsága 
véleményezi és dönt a támogatás 
mértékéről.

A pályázatok benyújtási ha-
tárideje: 2017. év március hó 31. 
Elbírálás: 30 napon belül.
A pályázók a döntést követően 
írásos értesítést kapnak. A tá
mogatásban részesített pályázók 
jegyzéke az Érdi Újságban és az Ön
kormányzat honlapján közzétételre 
kerül.
Az elnyert támogatás célirányos 
felhasználása érdekében az Önkor
mányzat a pályázókkal támogatási 
szerződést köt. A támogatás fel
használását és a program megva
lósítását az Önkormányzat a szer
ződésben meghatározott módon 
ellenőrzi.
A sportegyesület a támogatás ösz
szegének felhasználásáról legké
sőbb a támogatást követő év már
cius 31éig köteles elszámolni és 
szakmai beszámolót készíteni. Az 
elszámolás és szakmai beszámoló 
elfogadásáról a bizottság dönt.
A támogatási szerződésben rögzí
tett céltól eltérő felhasználás vagy 
a feladat teljesítésének elmaradása 
esetén a támogatás azonnal meg
szüntethető, illetve a támogatás 
összegét vissza kell fizetni.
A pályázattal kapcsolatos to-
vábbi felvilágosítást a Polgár-
mesteri Hivatal sportreferense 
ad.
A pályázati űrlapok a Polgár-
mesteri Hivatal sportreferen-
sénél vehetők át vagy letölt-
hetők az érdi honlapról (www.
erd.hu).

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT
SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

TÁJÉKOZTATÓ
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatja az 
olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendel-
kező sportolókat, parasportolókat.
Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város köz
igazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indul
nak kvalifikációs tornákon.

A kérelemhez mellékelni kell:
•	 a sportoló sportszakmai önéletrajzát
•	 igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől
A kérelmek benyújtási határideje: 2017. év április hó 14. nap.
A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatá
nak Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt.
Az elnyert támogatás felhasználásáról az Önkormányzat a sportolóval, pa
rasportolóval külön támogatási szerződést köt, amely tartalmazza a támo
gatás elszámolásának szabályait.
A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata
lának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen vagy telefonon a 
0623/ 522300/ 212 melléken.

SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG

FELHÍVÁS
AZ ÉRDI SPORT DÍJRA

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete 13. § 
(1) értelmében Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében kifej
tett kiemelkedő sportmunkáért vagy nemzetközi sportteljesítményért 
azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény 
mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a város közössége elé.
A díj az országos sportnap alkalmából, a Közgyűlés májusi ülésén kerül 
átadásra.
Az Érdi Sport Díj odaítélésére a Sport és Ifjúsági Bizottság tesz javaslatot.
A Sport és Ifjúsági Bizottság javaslatokat vár a kitüntetendő személyek
re!
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodáján kell benyújtani (Érd, Budai út 8.).
A benyújtás határideje: 2017. április 14.
 Sport és Ifjúsági Bizottság
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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
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Az  Érdi Kincses  
Óvoda Fácán  
Tag óvodájának 
újjáépítése
Megkezdődtek az Érdi Kincses Óvoda Fácán 
Tagóvoda újjáépítési-kivitelezési munkái. 
A projektet a Magyar Állam és az Európai 
Unió vissza nem térítendő támogatásként 
300,00 millió Ft-tal támogatja, ami az elszá-
molható költségek 100%-át jelenti. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be 2016. június 29-én a „Kisgyermeket 
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése” című VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályá-
zati kiírásra. A 2016. november 11-én kelt támo-
gató levél alapján a Támogatási Szerződés 2016. 
december 7-én került aláírásra. 
A projekt átfogó célja a régión belüli társadalmi 
kohézió, a korszerű neveléshez való hozzáférés 
feltételrendszerének megteremtése, amely hoz-
zájárul a régió hosszú távú versenyképességéhez, 
valamint a nők arányának növeléséhez a foglal-

koztatásban. Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata az Érd, Fácánköz utca 7. szám alatti, 18223/8 
helyrajzi számon a Fácánköz utca 3. 18223/3 
helyrajzi számú ingatlan kiváltásával új óvoda 
építését tervezi megvalósítani. Az új épületben 5 
db 60m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A cso-
portok önálló egységként kerülnek kialakításra, 
mely a csoportszobából, mosdóból és öltözőből 
áll. Az egyes csoportok az öltözőn keresztül saját 
kertkapcsolattal rendelkeznek majd, és az épület-
részek által közrefogott védett teraszokra nyílnak. 
Kialakításra kerül továbbá egy olyan összenyitha-
tó, többfunkciós tér, amely módot ad közösségi 
rendezvények megtartására. Az óvoda valameny-
nyi funkciója akadálymentesen elérhetővé válik.
A beruházás 2017. március elején elindult, 
amennyiben a munkálatok az ütemterv szerint 
haladnak, az újjáépített óvoda várhatóan 2018-
ban átadásra kerül.

FELHÍVÁS
A ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

HELYI SZABÁLYAINAK BETARTÁSÁRA
A nyári időszakban fokozott 
problémát jelent az ingatlanok 
karbantartása és az ebből fakadó 
zajos tevékenységek (kertépítési 
és ingatlan-fenntartási munkák, 
pl.: fűnyírás, gallyazás, barkácso-
lás stb.), amelyek a szomszédok 
nyugalmát nagyban zavarhatják.
A fenti probléma elkerülése ér-
dekében tájékoztatom a lakossá-
got, hogy Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a zaj- és rezgés-
védelem helyi szabályozásáról 
szóló 61/2009. (X. 16.) számú 
önkormányzati rendeletében az 
ilyen jellegű tevékenységeket az 
alábbiak szerint szabályozza.
„Magánszemélyek háztartási 
igényeit kielégítő tevékeny-
ségek végzése során működő 
zajforrásokra vonatkozó ren-
delkezések:
5. § (1) Ingatlanon zajhatással 
járó kertépítési, kert és ingat-
lanfenntartási tevékenységet 
hétköznapokon 8–19 óra, szom-

bat és munkaszüneti napokon 
9–12 óra között lehet végezni. 
Ezen kívüli időszakban ilyen te-
vékenység végzése az azonnali 
veszély- vagy balesetelhárítási 
munkavégzés esetét kivéve tilos.”
A fentiek megsértése esetén a 
közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek meg-
szegésének jogkövetkezménye-
iről szóló 34/2013. (XI. 7.) számú 
önkormányzati rendelet alapján 
50 000 Ft-ig terjedő helyszíni 
bírság, illetve közigazgatási ható-
sági eljárás keretében természetes 
személy esetén 100 000 Ft-ig, 
jogi személy esetén 500 000 Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírság szab-
ható ki.
Kérjük a lakosságot, hogy a rende-
letben foglaltakat – mindannyi-
unk békés együttélése érdekében 
– tartsák be!

Mecsériné  
dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉrdMegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pályázati Csoport,

PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTŐ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idő
tartama: határozott idejű közszol-
gálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
A közszolgálati tisztviselők
képesítési előírásairól szóló
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője
által ellátandó feladatkörök: 1.
sz. melléklet.
Ellátandó feladatok:
• közreműködés a pályázatok

előkészítésében, megírásá-
ban, benyújtásában, a ha-
tályos pályázati szabályzat
szerinti koordinációs felada-
tok ellátása, közreműködés a
nyertes pályázatok lebonyolí-
tásában, elszámolásában, tel-
jes körű projektmenedzsment
feladatok ellátása;

• a csoport feladatkörét érintő
projektek részletes költség-

vetésének készítése, figye-
lemmel kísérése és az ehhez
kapcsolódó elszámolások
készítése;

• kapcsolattartás különösen
az alábbi szervekkel: irányí-
tó hatóságok, közreműködő
szervezetek, minisztériumok,
egyéb települések, regionális
és kistérségi szervezetek;

• közreműködés a város fejlesz-
tési programjainak kidolgozá-
sában és végrehajtásában;

• a csoport feladatkörével kap-
csolatos közgyűlési, bizottsági
előterjesztések előkészítése és
a döntések végrehajtásában
való közreműködés.

Jogállás, illetmény és jutta
tások: a jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közszolgálati tisztviselők jogállásá-
ról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Közszolgálati Sza-
bályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett gaz-

daságtudományi, társada-
lomtudományi, művelődés-
szervezői szakképzettség;

• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• közigazgatási szakvizsga;
• angol, vagy német nyelvből

legalább középszintű nyelv-
tudás;

• Európai Uniós és hazai pá-
lyázatok területén szerzett
jártasság;

• közigazgatásban, projektme-
nedzsment területén szerzett
gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémameg-

oldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli

kifejezőkészség,

• precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyúj
tandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.( Korm. ren-

delet 1. melléklete szerinti
szakmai önéletrajz,

• motivációs levél,
• végzettséget igazoló bizo-

nyítvány, oklevél egyszerű
másolata.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: 2017. április 18.
A pályázat benyújtásának ha
tárideje: 2017. április 07. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további
információt Csehné Szrnka Horten-
zia csoportvezető nyújt, a 06 23 522
300/206-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton a pályázatnak

Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (2030

Érd, Alsó utca 1-3.(.
Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
14/3943/4/2017., valamint
a munkakör megnevezését:
pályázat előkészítő.

• személyesen dr. Kertész Or-
solya, Bartos Beatrix részére,
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Személyzeti
Csoport, Pest megye, 2030
Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határ
ideje: 2017. április 16.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv.

42. § (1( bekezdése szerinti
három hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyít-
vány;

• a kinevezés határozott időre
szól, 6 hónapos próbaidő ki-
kötésével.

45
56

68
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Éle tmű Díjat kapott Darabont Tamás
Érd Város Életmű Díját idén Dara-
bont Tamás festőművésznek ítél-
te a közgyűlés. A művész T. Mé-
száros Andrástól vette át a díjat, 
majd beírta nevét a város króni-
kájába.

Érd Város Életmű Díja annak ado-
mányozható, akinek több évtizeden 
át végzett kimagasló közösségi, tu-
dományos, művészeti, kulturális 
életműve, valamint egyéb területen 
végzett tevékenysége példaként ál-
lítható a város közössége elé.

Darabont Tamás egész életét a 
festészetnek szentelte. 1971 óta tag-
ja a Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesületének. Életútját szám-
talan kiállítás gazdagítja, művei a 
világ több országában megtalálha-
tóak, Magyarországon közgyűjte-
ményekben, a Magyar Nemzeti Ga-
lériában és magángyűjtőknél. A 
művész 1996 óta él Érden; 2006-ban 
munkája elismeréseként Érd váro-
sa Érdi Művészeti Díjban részesí-
tette.

Mint a laudációban elhangzott: 
Darabont Tamás egész életpályája 
során a magasrendű emberi és mű-
vészi célkitűzéseket szolgálta, mű-
vészeti és kulturális életműve pél-
daként állítható a város közössége 
elé. Több évtizedes kiemelkedő kép-
zőművészeti tevékenységének elis-
meréseként, rendkívül gazdag élet-

művéért méltó birtokosa Érd Város 
Életmű Díjának.

Darabont Tamás az ÉrdTV-nek 
úgy nyilatkozott: számára a festé-
szet soha sem volt munka. Mint fo-
galmazott, hosszú pályafutására, 
több száz alkotására visszatekintve 
az a gondolat motoszkált benne, 
hogy az egész életében nem dolgo-
zott semmit, az egészet „végigszó-
rakozta”.

– Persze, hogy „végigszórakoz-
tam”, az túlzás, hiszen ebben volt 
hivatás, hitvallás, szenvedés, kínló-
dás és rengeteg öröm. Így egész a 
kép – tette hozzá a festőművész, 
hangsúlyozva: ha az a családi hát-
tér, amivel rendelkezik, nem lett vol-
na, talán ez az életmű sem lenne.

QQ Á. K.

Érd  Városáért Kitüntetést kapott Tóth Tamás
Érd Városáért Kitüntetést ado-
mányozott a közgyűlés Tóth Ta-
más volt alpolgármesternek. A 
díjat T. Mészáros András adta át a 
március 15-ei ünnepségen. 

Érd Városáért Kitüntetés azok-
nak adományozható, akik a város 
fejlesztésében, a társadalmi, szoci-
ális, kulturális és gazdasági élet 
bármely területén kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, és ennek 
révén a város értékeit növelő, mara-
dandó eredményeket értek el.

Tóth Tamás két és fél évtizeden 
át állhatatosan dolgozott a váro-
sunkért, az érdi közösségért – 
hangzott el az ünnepi laudációban. 
Több cikluson keresztül önkor-
mányzati képviselőként, fejlesztési 
tanácsnokként, a Városfejlesztési 
és Műszaki Bizottság elnökeként 
dolgozott; elévülhetetlen érdemeket 
szerzett abban, hogy 1999-ig több 
városrészben megvalósulhatott a 
szennyvízcsatornázás, majd tár-
gyalásai során elérte, hogy Érd és 
térsége önálló szennyvízelvezetési 
programot indíthasson, amely 
2008–2016 között a város teljes csa-
tornázottságát tette lehetővé.

Érd közgyűlése a 2010. évi alaku-
ló ülésén társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választotta. Kon-
zervatív jobboldali politikusként 
mindig azért dolgozott, hogy Érd – 

megőrizve és gyarapítva értékeit – 
modern, fejlődő város legyen. A kö-
zelmúltban vonult nyugállományba. 
Hitével és tartásával példát mutat 
kollégáinak, politikustársainak és 
a város közösségének.

Tóth Tamás a díj átvétele után be-
írta nevét a város krónikájába, és 
köszönetet mondott azért, hogy két 
és fél évtizeden át Érdért munkál-
kodhatott. 

– A legnagyobb elismerés a kö-
zösség elismerése. Azé a közösségé, 
amelyért én örömmel dolgoztam, és 
ezt sohasem munkának tekintettem 
– mondta az ÉrdTV-nek nyilatkozva 
a nyugalomba vonult alpolgármes-
ter. (Tóth Tamással készített inter-
júnkat a 4–5. oldalon olvashatják.)

QQ Á. K.

Szabó Edina lett  
vár osunk díszpolgára
Március 15-én Érd Város Díszpolgára kitüntető címet 
adományozott T. Mészáros András polgármester Sza-
bó Edinának, az ÉRD női kézilabdacsapat vezető-
edzőjének.

E legnagyobb városi elis-
merés annak adományozha-
tó, aki kiemelkedően jelen-
tős munkájával, tevékenysé-
gével vagy egész életművé-
vel mind a városban, mind 
országosan vagy nemzetkö-
zi viszonylatban általános 
elismerést szerzett, hozzájá-
rulva ezzel közvetve vagy 
közvetlenül Érd város tekin-
télyének növeléséhez.

Mint a díjazott életútját, 
elért eredményeit ismertető 
laudációban elhangzott: 
Szabó Edina 2010-ben vál-
lalta el az NB I-be feljutó 
érdi női kézilabdacsapat 
szakmai vezetését; ekkor-
tól új időszámítás kezdő-
dött az érdi kézilabdázás 
történetében. Az eredmé-
nyeknek és a magas szak-
mai nívónak köszönhetően 
nemcsak a kézilabdapá-
lyán, de azon kívül is óriási 
hatást gyakorol városunk 

életére a mesteredző által 
elvégzett munka. Meg-
számlálhatatlan közös él-
mény tartja egyben ezt a 
sportoló–szurkoló közössé-
get, amelyre az egész város 
büszke lehet.

Szabó Edina eddig 223 
magyar bajnoki mérkőzé-
sen, 18 magyar kupamérkő-
zésen és 34 nemzetközi ku-
pamérkőzésen vezette az 
Érd csapatát, mellyel a város 
hírnevét is öregbíti; kiemel-
kedő szorgalma és közösség-
építő tevékenysége a helyi és 
a magyar társadalomnak is 
követendő példa, ezáltal 
méltó az Érd Város Díszpol-
gára kitüntető címre.

Szabó Edina a kitüntetés 
átvételét követően beírta 
nevét a város krónikájába, 
és köszönetet mondott Érd 
városának, hogy elismeri és 
támogatja munkájukat. 
Mint mondta, a siker kulcsa 

az, hogy olyan csapat veszi 
körül, amelynek tagjai – 
azaz a munkatársai – a le-
hető legnagyobb odaadás-
sal, a legmagasabb szinten 
végzik a munkájukat. Közü-
lük külön köszönetet mon-
dott Rácz Marianne kapus-
edzőnek.

– Nagyon büszke vagyok, 
hogy ennek a közösségnek a 

tagja lehetek, és szeretném 
megköszönni Érd városá-
nak, hogy elismeri és támo-
gatja a munkánkat. Szívből 
köszönöm mindenkinek – 
zárta szavait.

Szabó Edina az ÉrdTV-
nek adott nyilatkozatában 
hangsúlyozta: a kitüntetés 
egy közösség munkájának 
elismerése.

– Csapatjátékot játszunk, 
és én igazi csapatjátékos va-
gyok. Köszönöm kollégáim-
nak és mindazoknak, akik 
nekem bizalmat szavaztak, 
akik velem együtt dolgoznak 
nap mint nap. Ez a kitünte-
tés nagyon nagy elismerése 
annak, amit mindnyájan, kö-
zösen csinálunk – tette hoz-
zá Érd díszpolgára. QQÁ. K.



A szAkértő szemével

Napjainkban Magyar-
országon egyes források 
szerint 100–250 millió 
négyzetméternyi pala-
tető található. Az idők 
folyamán ezek a tetőfe-
dések elöregedtek, meg-
telepedett rajtuk a moha, 
ezáltal állaguk és az ál-
taluk végzett szigetelés 
jelentős mértékben rom-
lott, igen súlyos anyagi 
károkat okozva ezzel. Az 
elmúlt évtizedben jelen-
tős teret hódított a bon-
tás nélküli palatető-javí-
tás, főképp a költségha-
tékonysága miatt. Mivel 
az azbesztpalák a helyü-
kön maradnak, így nem 
kell őket veszélyes hulla-
dékként elszállíttatni és 
megsemmisíteni. A régi 
palatető az idő előre-
haladtával elöregszik és 
nem tudja betölteni víz-
záró funkcióját. A pala-
tető teljes cseréjének óri-
ási költsége van: a prob-
lémát az jelenti, hogy a 
bontott azbesztpala ve-
szélyes hulladéknak mi-
nősül, így ha a régi borí-
tást eltávolítanánk, az 
több százezer forintba 
kerülne. De van más 
megoldás! A bontás nél-

küli palatető-felújítás 
költsége sokkal alacso-
nyabb. A bontás nélküli 
palatető-felújítás lénye-
ge, hogy a palák a helyü-
kön maradnak és azokra 
egy szigetelő, bitumenes 
lemez kerül. Ez a szigete-
lés tartós és garantáltan 
vízzáró. A palatető-felújí-
tás lépései: A teljes pala-
tető magasnyomású 
mosó segítségével meg-
tisztításra kerül a szeny-
nyeződésektől, mohától. 
Vízcseppentő lemezek 
felszerelése a szükséges 
helyekre (csatornákhoz). 
Bitumenes lemezek elő-
készítése, méretezése. 
Bitumenes lemezek rög-
zítése lángolvasztásos 
technikával, amely ga-
rantálja a pontos és biz-
tos rögzítést. Kémények, 
tetőablakok, szellőzők 
peremeinek és oldalának 
szigetelése. Tetőgerin-
cek lezárása. A palatető-
felújítás sok előnnyel jár: 
Tetőfedés bontása nélkül 
kerül fel az új anyag, 
ezért nincs esély beázás-
ra a felújítás során. A bi-
tumenes lemez fajsúlya 
kicsi, így nem terheli a 
tetőszerkezetet.

Mik or válik aktuálissá  
a palatető felújítása,  
javítása?
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Gár donyis hősök Érd utcáin
A Légy Te is hős! program 
keretében fiatalok szimu-
láltak rosszullétet Érd for-
galmas utcáin. Arra voltak 
kíváncsiak, hányan állnak 
meg segíteni.

Lezárult a Légy Te is hős! 
elnevezésű projekt a Gárdo
nyi iskolában, amelyet a Hő
sök Tere kezdeményezés ke
retében tartottak a gimna
zista diákoknak, azzal a 
céllal, hogy merjenek és tud
janak kiállni másokért és 
önmagukért. A program ke
retében az első iskolai félév
ben tréninget tartottak tíz 
pedagógusnak, majd a gim
nazista diákoknak, február 
közepén pedig egy különle
ges terepgyakorlaton vehet
tek részt az érdeklődő fiata
lok: azt tapasztalhatták 
meg, hány járókelő áll meg 

segíteni egy (látszólag) se
gítségre szoruló emberen. 

– Nagyon megrázó élmény 
volt: úgy éreztem, nagyon 
sok idő telt el a „rosszullé
tem” kezdetétől, mire valaki 
megállt, hogy segítsen – 
mondta lapunknak Lantos 
Gábor. A tizenkettedik osz
tályos diák Érd központjá
ban, egy forgalmas helyen 
fuldoklást szimulált; társai a 
háttérből figyelték az embe
rek reakcióját. A Gábor se
gítségére sietők mindegyike 
25 és 40 év közötti volt, zömé
ben nők. A többi terepgya
korlatos csoportban azt ta
pasztalták a diákok, hogy az 
idősebbek is nagyon segítő
készek, de ők is kiemelték, 
hogy főleg a nőt álltak meg; a 
férfiak inkább elfordították 
a fejüket.

– Nagyon rossz érzés volt 
ezt az egészet eljátszani, át
élni. A legmegdöbbentőbb az 
volt, hogy tapasztalnom kel
lett: egy jól öltözött fiatalnak 

sem segítenek – láthatóan 
nem tartottak rá érdemes
nek. Úgy éreztem magam, 
mint aki kívül rekedt a tár
sadalmon. Tíztizenöt ember 

ment el mellettem – és jóval 
több is figyelt távolabbról –, 
mire egy odalépett hozzám. 
Érdekes, hogy mikor valaki 
végre megállt, már jöttek 
mások is – jegyezte meg a fi
atalember. 

Vid Natasa iskolapszicho
lógus, a program koordiná

tora ezzel kapcsolatban la
punknak azt hangsúlyozta: 
jellemző, hogy az emberek 
nem mernek lépni elsőként – 
a mostanihoz hasonló terep
gyakorlatokon keresztül le
het megtanítani az embere
ket arra, hogy merjék átlép
ni a saját korlátaikat. 

– A Hősök Tere kezdemé
nyezés – amelynek kereté
ben a mi projektünk megva
lósulhatott – lényege, hogy 
az együttérzés ne maradjon 
meg a passzív sajnálkozás 
szintjén, hanem tudjunk cse
lekedni, amikor szükséges – 
húzta alá Vid Natasa.

Az átéltek, illetve megta
nultak összegzéseként a 
program résztvevői az isko
la aulájában egy minikiállí
tást hoztak létre, amely be
mutatta a Hősök Tere kez
deményezés lényegét. A ki
állítást a diákok nemcsak a 
program lezárása alkalmá
val, hanem a március 15ei 
ünnepség keretében is meg
tekinthették. A Légy Te is 
hős! projekt pedig az osz
tályfőnöki órák keretében 
folytatódik tovább az isko
lában. n ÁdÁm Katalin

Lantos Gábor megtapasztalhatta az emberek segítőkészségét és 
közönyét egyaránt

A segítőkész járókelők a gimnazisták által készített matricát kapták 
ajándékba

A kiállítást március 15-én is megtekinthették a gyerekek
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ÁTKÖLTÖZTEM!
Oláh Zoltán ÓRÁS a Budai út 22. sz. alá

a 9. üzlethelyiségbe költözött.
Ide várom régi és új megrendelőimet.

www.orajavitas.hu

Március 26-án ÓRABÖRZE! A VigAdÓBAn.

Alsó utca 2. www.oraborze-erd.hu
Tel.: 06-30/251-9843, 23/345-845
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A j ókedv kötelesség?!
Ha az édesanya lelkében minden rendben van, 
akkor az egész család boldog. Hasonlóképpen 
van ez az óvónőkkel is, akik napközben vi-
gyáznak gyermekeinkre. Ezért az óvodapeda-
gógusoknak is szükségük van a feltöltődésre, 
hiszen nem mindegy, milyen lelkiállapotban 
fogadják csöppségeinket.

A múlt héten a Nap-
sugár Tagóvodában 
Fényes Erika Ramó-
na instruktor a testi-
lelki harmónia megőr-
zéséről tartott elő-
adást, majd néhány 
gyakorlati példát is 
megosztott azzal kap-
csolatban, miként sza-
badulhatnak meg a fe-
lesleges pszichés ter-
hektől. A mindennapok 
sodrásában nem kér-
dés a lelki túlterhelés, 
a dilemma inkább az, 
hogyan érjük el az 
egyensúlyt, amelyben 
jól érezzük magunkat, 
s ezáltal a környeze-
tünkben élőknek is töb-
bet tudunk nyújtani.

Feleség- és anya-
ként, de akár óvónő-
ként is „kutya köteles-
ségünk, hogy jól le-
gyünk! – mondta az 
instruktor, hozzátéve, 
hogy ennek érdekében 
magunkra is időt kell 
szánnunk, mert a lelki 
egyensúly bennünk 
kezdődik. Az óvodá-
ban pedig mindegyik 
apróság egyedi szemé-
lyiség, aki a maga kis 
történetét hozza magá-
val, tükröt tartva a fel-
nőttek elé, ezért az 
óvodapedagóg usok-
nak is érdemes megke-

resni lelkükben az 
egykori gyermeki ön-
magukat, aki mindig 
szeretett volna megfe-
lelni a felnőttek elvárá-
sainak. Csakhogy köz-
ben nagyot fordult ve-
lünk a világ, s az óvó-
nők zöme olyan gyer-
mekekkel találkozik, 
amilyen ő nem volt. 
Meg kell tanulniuk el-
fogadni és alkalmaz-
kodni. A napi feszült-
ségek feloldására meg-
oldás lehet, ha este át-
gondolják a napjukat, a 
konfliktushelyzeteket, 
majd elengedik, hogy 
ne cipeljék tovább ma-
gukban az aznapi ta-
pasztalatokat és érzé-
seket. Az is segít, ha 
egy olyan eseményt, 
amely kizökkentette 
őket, színpadi jelenet-
ként újraélik a képzele-
tükben, de más, olyan 
végeredménnyel, ami-
lyet szerettek volna. Ez 
a nap végén segíthet 
túllépni a stresszhely-
zeteken, hogy tiszta 
lappal, lelki békesség-
gel kezdődjön el az új 
nap – tanácsolta Fé-
nyes Erika Ramóna az 
Óvodai Szakmai Na-
pok keretében megtar-
tott előadásán.

QQ be

Érz elmi nevelés óvodáskorban
A személyes kötődésről, az 
élmények szerepéről és sú-
lyáról, az érzelmi intelligen-
cia és az érzelmi nevelés fon-
tosságáról tartott előadást 
múlt csütörtökön Uzsalyné 
Pécsi Rita neveléskutató a 
Kisfenyves óvodában, a XIX. 
Óvodai Szakmai Napok kere-
tében.

A mintegy másfél órás elő-
adás az óvodáskor életfelada-
tainak behatárolásával kezdő-
dött; mint Uzsalyné Pécsi Rita 
hangsúlyozta, sok kisgyermek 
már óvodáskorban kiég, mert 
nem azt a „táplálékot” kapja, 
ami életkora és igényei alapján 
megfelelő lenne.

– A gyerekek úgy kerülnek 
iskolába, hogy alapvető élmé-
nyeket nem élnek át, nem lelke-
sednek, kíváncsiskodnak, nem 
rendülnek meg. Ez a kreativi-
tás, a tanulás és a kötődések 
szempontjából nagyon káros – 
mondta a szakember, aláhúz-
va: az óvodások életében a sze-
mélyes kötődés meggyökerez-
tetése és a biztonság, az ősbi-
zalom a legfontosabb. A kötő-
dést pedig a családi együttlé-
tek, a közös légkör alakítja ki 
– és a gyerekek nagyon erősen 
érzékelik, ha ugyan mellettük 
vagyunk, ám valójában másho-
vá kapcsolódunk (telefonálunk, 
internetezünk a társaságuk-
ban). A kötődést segíti az állan-
dó és kiszámítható környezet, 
illetve az, ha a gyermeket nem 
veszi körül túlságosan is sok 
játékszer.

Uzsalyné Pécsi Rita hangsú-
lyozta azt is: óvodáskorban az 
érzelmi és a mozgásos tanulás 
a legfontosabb, nem pedig a 

szellemi. A szakember hangsú-
lyozta az utánzásra építő – ren-
geteg újrapróbálással együtt 
járó – tanulás fontosságát.

– Ennek során szerzi meg a 
gyermek azt a biztonságot, 
hogy van ideje próbálkozni és 
lehet tévedni. Ez utóbbit egy 
egész mai generáció meg sem 
tanulja – jegyezte meg a neve-
léskutató, aki szerint felturbó-
zott világunkban egyre keve-
sebb szerepe van a mesélésnek 
és a szabad játéknak, ehelyett 
erőltetik és felgyorsítják a gye-
rekek fejlődését, ami nem tesz 
jót az idegrendszerüknek. 
Hangsúlyozta azt is: a felolva-
sott, elmondott, együtt átélt me-
sének nagyon fontos szerepe 
van: fejleszti az intellektuali-
tást, a figyelmet, a belső képké-
szítést – míg a külső képek 
(rajzfilmek) leállítják a belső 
képkészítést.

– Kiemelt éves feladatunk 
az érzelmi nevelés. Sajnos, 

úgy tapasztaljuk: sok gyer-
mek érzelmi élete nem megfe-
lelően fejlődik – ez a gyerme-
kek egymás közti, illetve a 
szülővel való viszonyán is lát-
szik – mondta lapunknak 
Nagy Éva tagintézmény-veze-
tő, hangsúlyozva: az óvodában 
rengeteg pozitív élményt igye-
keznek adni a kicsiknek, 
mese, bábszínház, koncert 
formájában.

Uzsaly Rita előadására sok 
szülő is kíváncsi volt, egyikük, 
aki három gyermeket nevel, la-
punknak elmondta: azért jött 
el, mert kiemelten fontosnak 
tartja az érzelmi nevelést.

– Úgy érzem, van, amit nem 
jól csinálok, de bízom benne, 
hogy lehet alakítani azokat a 
dolgokat, amiket elszúrtunk. 
Ha egy gondolatot el tudok csíp-
ni, illetve alkalmazni, az már 
nagyon jó – tette hozzá az édes-
anya.

QQ ÁdÁm Katalin

Uzsalyné Pécsi Rita: a gyerek is tévedhet



III. MINARET KUPA
Nyílt rapid sakkverseny

Az Érdi VSE sakkszakosztálya megrendezi
a III. MINARET KUPA rapid sakkversenyét.

A verseny időpontja: 2017. április 9. vasárnap 9.30 órától
kb. 14.30 óráig

Helyszín: Érdi VSE sporttelep (Érd, Ercsi u. 34.)
A lebonyolítás svájci rendszerben történik, 7 fordulóval.

A mérkőzések gondolkodási ideje: 15-15 perc.
Helyezések eldöntése: pontszám, Buchholz érték, Berger érték, sorsolás

Nevezést le lehet adni a 20-508-9637-es telefonszámon,
vagy a sakkpeti@gmail.com email címen,

illetve nevezni lehet személyesen a helyszínen.
Nevezést elfogadunk 30 versenyzőig 2017.04.08. 18.00 óráig,

vagy személyesen 2017.04.09. 9.00 óráig.
Nevezési díj 500 Ft/Fő

A szervezők a változtatás jogát fenntartják!
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Hár om érdi pillangós a dobogón
Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. legidősebb versenyzői 
a kilencedik alkalommal rendezett TYP Kupán szerepel-
tek Hódmezővásárhelyen, ahol tizenhét éremmel zártak.

A Csongrád megyei verse-
nyen Joó Sára 50 méter pil-
langón (0:27,47), 50 méter 
háton (0:29,67) és 100 méter 
gyorson (0:57,38) is az élen 
végzett, csak 100 háton lett 
második.

Barócsai Petra 50 pillén 
hatodik, 50 gyorson harma-
dik (0:27,34), 100 pillén első 
(1:02,32), 100 gyorson pedig 
negyedik helyezést ért el.

A fiúknál óriási „belharc” 
volt 50 pillangón, ám végül 
Milák Kristóf (0:24,55) mö-

gött Jánosi Kristóf egy szá-
zadmásodperccel (0:25,61) 
előzte meg csapattársát, Ko-
vács Benedeket, így érdi do-
bogó volt a számban, Vigas-
sy Bálint tizenhatodik lett.

A hátúszó-specialista Ko-
vács Benedek hozta a szoká-
sos teljesítményét, 50-en 
(0:26,60) és 100-on is győzött 
(0:56,48), előbbiben Vigassy 
negyedik, utóbbiban hatodik 
lett.

50 gyorson Milák Kristó-
fot (0:23,50) és Jánosi Kris-

tófot (0:24,09) is megelőz-
ték, így Milák ezüst-, Jánosi 
bronzérmes lett, Vigassy 
pedig tizenkettedikként 
zárt. Milák itt még nem állt 
meg, hiszen 100 pillén 
(0:53,53) és 100 gyorson 
(0:51,70) is elsőként érte a 
falat. Pillangón Kovács Be-
nedek (0:56,91), gyorson Já-
nosi Kristóf (0:53,29) vég-
zett mögötte a második he-
lyen. Igaz, Jánosi pillangón 
ötödik lett. 

50 méter mellen az érdiek-
től csak Vigassy Bálint in-
dult el, s a tizedik helyen 
végzett.

QQ Domi

Lenyűgöző mérleg
Egészen lenyűgöző mérleget tudhat magáénak az 
Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatikai Sportegye-
sület fiatal sportolója, Mák Attila, aki a Törökbálinton 
rendezett IV. Wushu Open Hungary viadalon hét kate-
góriában indult és hét érmet szerzett.

A nyílt versenyen hat or-
szág (Magyarország, Fe-
héroroszország, Románia, 
Csehország, Ausztria, Szlo-
vákia) kétszázhetven ver-
senyzője képviselte magát 
negyven egyesületből. Az 
érdiek tizenkét versenyző-
vel vettek részt, s négy 
arany-, nyolc ezüst- és ki-
lenc bronzérmet szereztek.

Az idei alkalommal már 
negyedszer Törökbálinton 
rendezett Wushu Opent ez-
úttal a Törökbálinti Sport-
egyesület az Érdi Shaolin 
Wushu és Sportakrobatikai 

Sportegyesülettel közösen 
tartotta.

– Minden külföldi klub 
visszajelzése pozitív volt. 
Semmi reklamáció nem 
volt, szóval nagyon jó volt 
szerintük is – mondta az 
érdi klub elnöke, Balogh 
Péter, aki csapata teljesít-
ményével kapcsolatban 
hozzátette: nem csak Mák 

Attila gyűjtögetett szépen, 
volt rengeteg negyedik, ötö-
dik helyünk, ami ebben a 
mezőnyben nagyon jónak 
számít. Volt olyan verseny-
zőnk, aki négy kategóriá-
ból négy negyedik helyet 
gyűjtött be, ő tavaly négy 
aranyat szerzett, szóval 
most nagyon erős volt a me-
zőny – fogalmazott, hozzá-
téve, hogy a jövőre nézve a 
mostani eredmények biza-
kodásra adnak okot, pláne 
úgy, hogy négy kezdő ver-
senyző is érmet szerzett.

Az érdiektől a már emlí-
tett Mák Attila 
egy arany-, négy 
ezüst- és két 
bronzéremmel 
zárta a viadalt, 
Broszman Ber-
talan nyakába 
kétszer akasz-
tottak aranyér-
met, Srágli Lili 
pedig egy első 
és egy második 
hel lyel zárt. 
Pozsgay Luca 
kétszer let t 

ezüstérmes, Broszman Be-
nedek és Balis Attila pedig 
kétszer-kétszer bronzér-
mes. Varga Zsombor két-
szer állt dobogóra, egyszer 
a második, egyszer a har-
madik fokára, valamint 
Bechágh Boglárka és Ma-
gyari László nevéhez egy-
egy harmadik hely fűződik.

QQ Domonkos

Minden külföldi klub visszajelzése pozitív volt

A nemzeti ünnepen csatáztak
Március 15-én tartotta meg aktualizált Csoki Kupáját, a 
nemzeti ünnep miatt ezúttal Kard Ki Kard Kupa névre 
hallgató eseményt az Érdi VSE tollaslabda szakosztálya 
és a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola az intéz-
mény tornacsarnokában.

A versenyen a diákok 
négy korcsoportban in-
dulhattak, illetve a felnőt-
teknek mindkét nemnél 
A- és B-kategóriás küzdel-
meket is rendeztek. A ki-
lenc pályán zajló viadalon 
ranglistapontokat nem le-
hetett szerezni, ám másfél 
héttel a Kiskunfélegyhá-
zán rendezendő diákolim-
piai döntő előtt minden 
résztvevőnek remek felké-
szülési lehetőség volt a 
verseny.

Az első korcsoportban a 
lányoknál Kis-Kasza Ara-
bella, a fiúknál Harmos 
Boldizsár győzött. Az első-
bálosok névre keresztelt ka-
tegóriában Izmendi Kolos 
végzett az élen. A második 
korcsoportban Schvirján 
Zsófia és Horváth Levente 
szerezte meg az aranyérmet, 
míg a harmadik korcsoport-
ban Torba Katica és Kis-
Kasza Miklós állhattak a 
dobogó legfelső fokára. A 
leg idősebbeknél, a négyes 

korcsoportban Bugyenszki 
Adrienn és Wang Ouyang 
végzett az élen. A felnőttek 
küzdelmei A- és B-kategóri-
ában zajlottak. A férfiaknál 
Hong Yang és Horváth 
György győzött, a hölgyek-
nél az A-kategóriát Demeter 
Judit, a B-t Csányi Maja 
nyerte meg. A torna legjobb 
lány versenyzője Kis-Kasza 
Arabella, fiú versenyzője 
Kis-Kasza Miklós lett.

Az érdiek legközelebb 
március 24. és 26. között ver-
senyeznek, amikor az Érdi 
VSE 29 (!) versenyzővel kép-
viseli a városi, egyesületi és 
iskolai színeket a kiskunfél-
egyházi diákolimpiai dön-
tőn! Q D.B.

Két vívó, három érem
Egy arany-, egy ezüst- és 
egy bronzérmet szerzett az 
UTE két érdi kerekesszé-
kes vívója, Dani Gyöngyi és 
Krajnyák Zsuzsanna az öt-
állomásos világkupa-soro-
zat második helyszínén, az 
olaszországi Pisában.

Krajnyák Zsuzsanna mind 
tőrben, mind párbajtőrben el-
indult az A-kategóriában. A 
párbajtőrözőknél csoportja 
élén végzett, majd az elődöntő-
ben lengyel riválisától veresé-
get szenvedett (10:15), így 
bronzéremmel zárt.

Dani Gyöngyi ezúttal 
csak a tőrözők B-kategóriájá-
ban nevezett, itt a csoport-
körben hat győzelemmel és 
két vereséggel végzett, s má-
sodikként meccs nélkül jutott 

a nyolc közé. Az elődöntőben 
nem kegyelmezett grúz rivá-
lisának (15:3), s a lendülete a 
fináléig kitartott, ahol a fran-
cia Cecile Demaude-ot szo-
ros meccsen verte 15:12-re, 
így aranyérmet szerzett!

A verseny második napján 
Krajnyák Zsuzsanna a tőr A-
kategóriában volt érdekelt, 
ahol a csoport második helye 

után lengyel ellenfelét verte 
(15:2), majd honfitársát, Haj-
mási Évát búcsúztatta 
(15:10). Az elődöntőben olasz 
versenyzőt ejtett ki (15:9), vi-
szont a döntőben az ukrán 
Natalija Morkvics megállí-
totta az érdi sportoló mene-
telését (15:11), így Krajnyák 
bronzérme után ezüstérmet 
is szerzett. Q D. B.

Krajnyák Zsuzsanna (balra) egy ezüstöt és egy bronzot, Dani Gyön-
gyi egy aranyat hozott Pisából
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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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Tör ténelmi vb-ezüst

Ezüstérmet szerzett a női 
gyorskorcsolyaváltóval 3000 
méteren az érdi Bácskai 
Sára Luca (bal szélen), aki a 
hollandiai Rotterdamban 
rendezett rövidpályás világ-
bajnokságon Jászapáti Pet-
rával, Heidum Bernadettel 
és Keszler Andreával máso-
dik helyen végzett a döntő-
ben.

A hollandiai kikötőváros-
ban rendezett rövidpályás 
gyorskorcsolya-világbajnok-
ságon először jutott fináléba 
magyar egység a nőknél. A 

3000 méteres versenyen a 
harmadik helyen haladtak a 
kínaiak és a házigazdák mö-
gött; épp a tizenhét éves érdi 
sportoló akciója után jöttek 
fel egyszer a második hely-
re, ám később visszaestek. A 
hollandok egyik tagja négy 
körrel a vége előtt elesett, 
így Bácskai Sáráék második 
helyen értek célba. Ezzel tör-
ténelmet írtak, hiszen ko-
rábban egyik magyar váltó 
sem jutott döntőbe világbaj-
nokságon.

QQ Domi

LABDARÚGÁS

Érzékeny pontveszteség
A hét legfontosabb eseménye volt, hogy az Érdi VSE el-
nöksége benyújtotta az MLSZ részére a 2017/2018-as 
bajnoki szezonra a labdarúgócsapat NB II-es licencké-
relmét. A vendég Csepel FC elleni találkozó kérdése pe-
dig az volt, hogy az érdi csapat rátalál-e az őszi siker 
útjára vagy továbbra is elmarad a várt szerepléstől.

Érdi mezőnyfölénnyel 
kezdődött a találkozó. A 
vendégek beszorultak a sa-
ját térfelükre és egy-egy 
előrevágott labdával vagy 
egy gyors kontrával igye-
keztek zavart kelteni a ha-
zai védelemben. Hiába ado-
gatott szépen az Érd a me-
zőnyben, a kapu előtt rend-
re rossz megoldást válasz-
tottak a hazaiak, így lehető-
séget adva a vendégeknek a 
felszabadításra. Az első gól-
szerzési lehetőség az érdiek 

előtt adódott, de Kelemen 
Patrik lövése a felső lécen 
csattant. A félidő közepétől 
feléledt a csepeli együttes 
és egyre bátrabb támadáso-
kat vezetett a hazai kapura, 
melynek a 32. percben meg 
is lett az eredménye. Tóth 
Csaba Bozsoki Imrével 
szemben megnyert egy pár-
harcot, majd kilőtte a kapu 
bal alsó sarkát (0–1). A ven-
dégek vezető találata meg-
zavarta a hazai csapatot és 
csak a szerencsén múlt, 

hogy nem növelte előnyét a 
csepeli együttes.

A félidőben cserére szánta 
el magát a hazaiak vezető-
edzője, a középpályás Kónya 
Benjámin helyett érkezett 
támadónak Pintér Nikola. 
Hazai rohamokkal folytató-
dott a találkozó. Előbb Mel-
czer Vilmos került helyzet-
be, de a kapus kezébe emelte 
a labdát, majd az 55. percben 
az egyenlítő találat is meg-
született, amikor Koós Gá-
bor végzett el egy szabadrú-
gást a kaputól mintegy ti-
zennyolc méterre. Lövése 
megpattant a sorfalon és az 
elmozduló kapus mellett ju-
tott a labda a hálóba (1–1). 
Egyik csapat sem elégedett 
meg a döntetlennel, gólra 
törő játékkal az újabb talála-
tért folyt a küzdelem. Előbb a 
vendégek előtt adódott lehe-
tőség, ekkor Bozsoki Imre 
mentett bravúrosan, jóváté-
ve korábbi hibáját, majd Koós 
Gábor előtt nyílt kétszer is 
gólszerzési lehetőség, de lö-
vései a kapu felett hagyták el 
a játékteret. A vendégcsapat 
a 85. percig állta az érdi ro-

hamokat, ekkor az egyedül 
kapura törő Kelemen Patri-
kot a csepeli hálóőr szabály-
talanul állította meg a tizen-
hatoson belül. A büntetőt 
Melczer Vilmos értékesítette 
(2–1). A hazaiak ezzel a talá-
lattal talán már lezártnak 
tekintették a mérkőzést, nem 
úgy a kiesés elkerüléséért 
küzdő vendégek. A hosszab-
bítás utolsó percében Szabó 
Ádám senkitől sem zavartat-
va, 35 méterre a kaputól lö-
vésre szánta el magát. Lab-
dája védhetetlenül vágódott 

a kapu jobb felső sarkába 
(2–2). A gól után már közép-
kezdésre sem volt idő. Az 
első félidőben a Sárváron lá-
tott produkciót ismételte meg 
a hazai csapat.

– Az első félidőt megint 
odaadtuk az ellenfelünknek, 
a másodikban jól játszot-
tunk. A végén egy szeren-
csétlen gólt kaptunk, ami 
nem volt csúnya, de egy baj-
nokesélyes csapatnak nem 
szabad a 93. percben gólt 
kapnia – értékelt Limperger 
Zsolt. Q Harmat Jenő

Érdi VSE–Csepel FC 2–2 (0–1)
Érd, 200 néző. Vezette: Szabó L. (Punyi, Ambrus)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. 
– Koós (Ebedli, 88.), Kónya (Pintér N., a szünetben), Pallagi, 
Melczer – Kelemen, Tárkányi (Palásthy, 83.)
Edző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Koós G. (53.), Melczer (84. – tizenegyesből), ill. 
Tóth Csaba (33.), Szabó Ádám (93.)

A masszívan védekező Csepel FC pontot csent az Ercsi útról  
 (Fotó: Balogh István)
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Gazdikereső

Rúfusz 5–6 hónap közötti, 
közepesre növő, kedves, élénk 
kölyök kan kutyus. Jóindula-
tú, játékos, még nevelést igé-
nyel. Kertes házba költözne 
szívesen, ahol családi kedvenc 
lehet.

Bigyó kistestű, vidám, barát-
ságos, ivartalanított kan ku-
tyus. 3–4 év körüli, más ku-
tyákkal többnyire összefér, 
néha kissé önfejű. Elsősorban 
egyedüli kedvencnek ajánljuk 
kertes házba.

Ha örökbe fogadná Rúfuszt vagy Bigyót, 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.

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;
• meglévő ügyfélkör;
• laptop;
• telefon;
• rugalmas, részben otthonról is végezhető munka

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com

e-mail címre vájuk.

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.
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• MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ (BRUTTÓ: 35.000,- Forint)
• VONZÓ ALAPBÉR
• FIX könnyen elérhető HAVI ÉS FÉLÉVES BÓNUSZOK
• KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS (havi 18.000,- Forint)
• KIEMELKEDŐMŰSZAKPÓTLÉK (40%)
• HOSSZÚTÁVÚ, STABIL MUNKAHELY, HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉS
• INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
• ÚJ MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!)
• TISZTA MUNKAKÖRNYEZET, JÓ CSAPAT, EGÉSZSÉGVÉDELEM!
• HELYBENI MELEGÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG (TÚLÓRA IDEJE ALATT INGYEN!)
• INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

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

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

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

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

VÁLLALATUNK FOLYAMATOSAN BŐVŰLŐ CSAPATÁBA AZ
ALÁBBI MUNKAKÖRBE KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT:

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERLŐ
RAKTÁRI MUNKATÁRS
TARGONCAVEZETŐ

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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ÁLLÁST KÍNÁL

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

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

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

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?
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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.

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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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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RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

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

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján történő

megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre. 45
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Az Agárdi
Gyógy-, és
Termálfürdő
főállású

gyógymasszőrt
keres!

Önéletrajzot a
gyogyaszat@agarditermal.hu

e-mail címre várjuk.

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.

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

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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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

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

T: 06-20-417-1665 45
47
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Gépek szereléséhez gépész kollé-
gát keresünk fiatalos csapa-
tunkba, diósdi munkahelyre.
Jogosítvány előny! Tel.: 06-30-
390-6163, 06-70-243-1413

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

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

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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Érdi virágüzletebe virágkötőt il-
letve kisegítőt felveszünk. Tel.:
06-30/999-73-94.

23apróhirdetés  | 2017. március 22. |
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árakmárcius 1-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

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

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Homlokzati
Hőszigetelőrendszer

1,5mm vakolattal

grafitosprémiumHomlokzati
Hőszigetelőrendszer

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

8 cm 2218 Ft/m2

10 cm 2648 Ft/m2

12 cm 2988 Ft/m2

14 cm 3328 Ft/m2

16 cm 3668 Ft/m2

18 cm 3999 Ft/m2

20 cm 4348 Ft/m2

8 cm 2635 Ft/m2

10 cm 3035 Ft/m2

12 cm 3435 Ft/m2

14 cm 3835 Ft/m2

16 cm 4235 Ft/m2

18 cm 4635 Ft/m2

20 cm 5035 Ft/m2

100%-os PRÉSELT NATÚR
(0% cukor, 0% tartósítószer)
GYÜMÖLCSLÉ (5l/db; alma-,
őszi-, meggylé), ill. EPER- és
MEGGYLEKVÁR kapható!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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KERESÜNK
Érd központban jó állapotú,

két helységből álló

KIADÓ IRODÁT
hosszú távra.

Ajánlatokat a terrafo
rtis22@gmail.com

e-mail címre várjuk.

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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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
35
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ÁLLÁST KERES

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden egyszoba, összkomfortos
lakás kiadó egy/két fő részére.
06-20/268-10-19.

TELEK

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

Tárnokon üdülési telek 2,8 millió
Ft kis házzal eladó. 06-30-
2957190.

KIADÓ INGATLAN

Kisméretű bútorozott, közműves
faház 1-2 fő részére kiadó. 06-
30-324-4981.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 43
38
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ÁLLAT - NÖVÉNY

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

MŰSZAKI CIKK

Varrógépek (ipari és háztartási)
javítása és alkatrész eladás. Te-
lefon: 06-20-4677708. 2030 Érd,
Karolina utca 4.

OKTATÁS

Fejlesztés tanulási problémákra
és viselkedési zavarokra szakér-
tői segítséggel. Dr. Kovács Erika
(06-70-3180816)

Matematika és fizika korrepetá-
lást vállalok. Tel: 30/566-44-56,
23/386-324.

SZABADIDŐ

Kirándulások minden korosztály
számára. Cegléd, Kiskunfélegy-
háza, Veszprém. Érdeklődni: 06-
30-531-1648
www.szivarvany2016.oldalunk.
hu

TÁRSKERESÉS

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

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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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

Készpénzért vásárolok teljes ha-
gyatékot, festményt, porcelá-
nokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555,
06-23-396396

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

Lomtalanítást vállalok! hagyaték-
ból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555, 06-23-396396

Megbízható érdi férfi kert/ga-
rázs/pince/padlás takaritást
vállal alacsony áron! 06-30-346-
8214 (javított telefonszám!)

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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REDŐNY

Méretre, garanciával

Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 45
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VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat

45
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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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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VILLANYSZERELŐ
Megbízható, minőségi munkát
végző szakembert keres?

06-20-560-0612
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Kert p t s-tervez s,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

43
17
29

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 44
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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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 43
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Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

433356

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

76
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Villanyszerelés, hibaelhárítás. Te-
lefon: 06-30/272-32-70.
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

Vállalom régi tetők javítását, új
tetők készítését, lambériázását,
gipszkartonozást, tetőtéri ablak
behelyezését, laminált parketta
lerakását.. 06-20/804-59-88.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban 

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

Tel.: 06-23-520-117

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban!

KErEssE MindEn hÉTEn a posTaládáJában!
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Fák lyás felvonulással emlékeztek
Sokéves hagyománya van az Érdligeti Általános Iskolá-
ban, hogy március 15-e előestéjén fáklyás felvonulással 
emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc kitörésének évfordulójáról. A diákok, pedagógusok 
és a szülők közös sétával, Kossuth-dalokat énekelve te-
szik meg a Tállya utcai ‘48-as emlékműhöz vezető, pár 
kilométeres utat.

A hagyományos, fénnyel 
teli gyaloglást, amely nem-
csak az emlékezésről, ha-
nem a közösségépítésről is 
szól, még a korábbi Széche-
nyi iskola tanulói hívták 
életre, majd az évek előre-
haladtával igazi városi ren-
dezvénnyé nőtte ki magát. 

Nemcsak az intézmény di-
ákjai és szüleik, hanem kö-
zeli lakosok is csatlakoznak 
és a város távolabbi részé-
ből is érkeznek a megemlé-
kezők – mondta lapunknak 
Vargáné Balogh Erika, az 
Érdligeti Iskola igazgatója, 
hozzátéve, hogy a fáklyák 

lángja egyben a szabad élet, 
az élni akarás jelképe is. Fé-
nye emlékeztet bennünket a 
169 évvel ezelőtti márciusi 
ifjak bátorságára, akik a 
nemzet szabadságának ki-
vívásáért nem féltek fegy-
vert ragadni és felkelni a 
zsarnokság ellen.

A menetelők az Érdligeti 
Iskola Diósdi úti épületének 
udvarán gyülekeztek, s egy 
rövid ünnepi műsorral indí-
tották az idei rendezvényt. 
A Himnusz közös eléneklé-
sét követően az intézmény 
vezetője köszöntötte az egy-

begyűlteket, majd a felsősök 
versekkel emlékeztek, az 
alsós diákok pedig megko-
szorúzták az iskola udva-
rán elhelyezett kopjafát. 
Eközben a már sötétségbe 
boruló udvart a több száz 
fáklya lángjai világították 
meg, majd lassú menetben, 
rendőri felvezetéssel és a 
polgárőrök segítségével el-
indultak a Tállya utcai em-
lékmű irányába.

A 48-es szoborhoz érve is-
mét versek hangzottak el, 
majd a diákok megkoszorúz-
ták az emlékművet. – Nem 
csak állampolgári kötelessé-
günk az emlékezés, hiszen a 
nemzeti hovatartozás érzé-
sének belülről kell fakadnia, 

amit az ilyen és ehhez ha-
sonló események még in-
kább elmélyítenek a szí-
vünkben. Hőseink megér-
demlik, hogy évente egyszer 
fejet hajtsunk az emlékük 
előtt – mondta az egyik szü-
lő, de hasonlóképpen véle-
kedtek a diákok is. Egyikük 
úgy nyilatkozott: ez a mi 
szülőföldünk, a mi hazánk, 
amelyért elődeink, amikor 
kellett, az életüket áldozták. 
Kötelességünk tehát emlé-
kezni rájuk. A fáklyás felvo-
nuláson mindig élmény részt 
venni, mert erre felnőttként 
is emlékezni fognak a diá-
kok – fűzte hozzá a felsős 
tanuló.

QQ Bálint Edit

A már sötétségbe boruló udvart a több száz fáklya lángjai világítot-
ták meg

Az évek során igazi városi rendezvénnyé nőtte ki magát a felvonulás

45
43

43

24 | 2017. március 22. |    érdikum

Fák lyás felvonulással emlékeztek
Sokéves hagyománya van az Érdligeti Általános Iskolá-
ban, hogy március 15-e előestéjén fáklyás felvonulással 
emlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc kitörésének évfordulójáról. A diákok, pedagógusok 
és a szülők közös sétával, Kossuth-dalokat énekelve te-
szik meg a Tállya utcai ‘48-as emlékműhöz vezető, pár 
kilométeres utat.

A hagyományos, fénnyel 
teli gyaloglást, amely nem-
csak az emlékezésről, ha-
nem a közösségépítésről is 
szól, még a korábbi Széche-
nyi iskola tanulói hívták 
életre, majd az évek előre-
haladtával igazi városi ren-
dezvénnyé nőtte ki magát. 

Nemcsak az intézmény di-
ákjai és szüleik, hanem kö-
zeli lakosok is csatlakoznak 
és a város távolabbi részé-
ből is érkeznek a megemlé-
kezők – mondta lapunknak 
Vargáné Balogh Erika, az 
Érdligeti Iskola igazgatója, 
hozzátéve, hogy a fáklyák 

lángja egyben a szabad élet, 
az élni akarás jelképe is. Fé-
nye emlékeztet bennünket a 
169 évvel ezelőtti márciusi 
ifjak bátorságára, akik a 
nemzet szabadságának ki-
vívásáért nem féltek fegy-
vert ragadni és felkelni a 
zsarnokság ellen.

A menetelők az Érdligeti 
Iskola Diósdi úti épületének 
udvarán gyülekeztek, s egy 
rövid ünnepi műsorral indí-
tották az idei rendezvényt. 
A Himnusz közös eléneklé-
sét követően az intézmény 
vezetője köszöntötte az egy-

begyűlteket, majd a felsősök 
versekkel emlékeztek, az 
alsós diákok pedig megko-
szorúzták az iskola udva-
rán elhelyezett kopjafát. 
Eközben a már sötétségbe 
boruló udvart a több száz 
fáklya lángjai világították 
meg, majd lassú menetben, 
rendőri felvezetéssel és a 
polgárőrök segítségével el-
indultak a Tállya utcai em-
lékmű irányába.

A 48-es szoborhoz érve is-
mét versek hangzottak el, 
majd a diákok megkoszorúz-
ták az emlékművet. – Nem 
csak állampolgári kötelessé-
günk az emlékezés, hiszen a 
nemzeti hovatartozás érzé-
sének belülről kell fakadnia, 

amit az ilyen és ehhez ha-
sonló események még in-
kább elmélyítenek a szí-
vünkben. Hőseink megér-
demlik, hogy évente egyszer 
fejet hajtsunk az emlékük 
előtt – mondta az egyik szü-
lő, de hasonlóképpen véle-
kedtek a diákok is. Egyikük 
úgy nyilatkozott: ez a mi 
szülőföldünk, a mi hazánk, 
amelyért elődeink, amikor 
kellett, az életüket áldozták. 
Kötelességünk tehát emlé-
kezni rájuk. A fáklyás felvo-
nuláson mindig élmény részt 
venni, mert erre felnőttként 
is emlékezni fognak a diá-
kok – fűzte hozzá a felsős 
tanuló.
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