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„Istennek gyermekei vannak, de nem unokái”
Interjú Labossa Péter evangélikus lelkésszel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 14. szám    2017. április 12.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Köz össégépítés, nem középiskolás fokon
Tavaly októberben kapott 

mandátumot a második Érdi If-
júsági Önkormányzat. A testület 
az elmúlt fél évben óriási népsze-
rűségre tett szert mind a diákok, 
mind pedig az érdiek körében. 
Persze mindez nem véletlen, hi-
szen az Ifjúsági Önkormányzat 
tagjai számtalan közösségépítő 
program kezdeményezői és adott 
esetben finanszírozói. A városi 
önkormányzat az országban 
egyedülálló módon 10 millió fo-
rintos költségvetést adott a fia-
talok kezébe, akik maguk döntik 
el, hogy mire fordítják a pénzt. 
Az elmúlt fél évben számtalan 
programot támogattak, amelyek 
részleteiről Fodor Enikő diák-
alpolgármester elmondta: a költ-
ségvetésük megalkotásakor in-
kább a közösségépítő progra-
mokra helyezték a hangsúlyt, de 
voltak fejlesztési támogatások és 
jótékonysági akcióik is.

n 3. oldal

Forgalomlassító demonstráció

Múlt csütörtökön az Alsóvölgyi úton lakók autóikkal 
lezárták a fél útpályát, hogy felhívják a figyelmet: min-
denkinek be kell tartani a 30 km/órás sebességkorlá-
tozást. A demonstráción T. Mészáros András polgár-
mester is részt vett.  n 6. oldal

Megerősödött az Életfa

Fel lehet-e dolgozni, ha sérült gyermekünk születik? 
Hogyan hat egy ilyen élethelyzet a család minden-
napjaira? Erre kaphatott választ az a tizenkét édes-
anya, aki részt vett az Életfa Csoport által szervezett 
élményfeldolgozó tréningen.  n 19. oldal

Új középpályás az Ercsi úton

Az angol Stoke Cityt és a Ferencvárost is megjáró 29 
éves Zsivóczky Norbert az Érdi VSE-ben folytatja pálya-
futását. Az új játékos erősségei között az egy-egy elle-
ni helyzeteket, a kulcspasszokat, illetve a pontrúgáso-
kat emelte ki.  n 20. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Sikeres fél évet zár az Ifjúsági Önkormányzat

Köz össégépítés, nem középiskolás fokon
Tavaly októberben kapott mandátumot a második Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat. A testület az elmúlt fél évben 
óriási népszerűségre tett szert mind a diákok, mind pe-
dig az érdiek körében. Persze mindez nem véletlen, hi-
szen az Ifjúsági Önkormányzat tagjai számtalan közös-
ségépítő program kezdeményezői és adott esetben fi-
nanszírozói. A városi önkormányzat az országban egye-
dülálló módon 10 millió forintos költségvetést adott a fi-
atalok kezébe, akik maguk döntik el, hogy mire fordítják 
a pénzt. Hogy mire költöttek az elmúlt fél évben és hogy 
milyen programokon vettek részt, arról Fodor Enikő, az 
Érdi Ifjúsági Önkormányzat alpolgármestere, egyben 
sajtóreferense nyilatkozott az Érd FM 101,3-nak.

Javában tart a jelöltállí-
tás, hiszen T. Mészáros And-
rás polgármester már kitűz-
te az ifjúsági önkormányzati 
választás időpontját, ami 
alapján szeptember 29-én 
újra diákpolgármestert és 
képviselő-testületet választ-
hatnak az érdi középiskolá-
sok. A választáson induló je-
löltek kiválasztására, vala-
mint a jelöltek testületi listá-
jának összeállítására április 
30-áig van lehetőségük az 
iskoláknak.

Ennek kapcsán Fodor 
Enikőt elsőként arról kér-
dezték az Érd FM 101,3 stú-
diójában, hogy milyen célok-
kal jelentkezett egy évvel 
ezelőtt és mit kapott azáltal, 
hogy diákképviselő lett. Fo-
dor Enikő elmondta, hogy 
mind ő, mind pedig diáktár-
sai azért jelöltették magu-
kat, hogy összekovácsolják 
az érdi diákságot. Úgy érzi, 
hogy jó úton járnak, nincs 
iskolák közötti rivalizálás, 
sokkal nagyobb az összetar-
tás, és jó érzés számukra, 

hogy sokan felismerik őket, 
tanácsokat kérnek vagy ép-
pen javaslattal fordulnak 
hozzájuk. Nagyon örül an-
nak is, hogy a ciklus legele-
jén kitűzött céljukat, hogy 
népszerűsítsék az Ifjúsági 
Önkormányzatot, sikerült 
elérni, hiszen egyre népsze-
rűbbek a különböző közössé-
gi oldalakon.

Fodor Enikő szerint más 
városokhoz képest azért is 
különleges az érdi kezdemé-
nyezés, mert itt valós bele-
szólásuk van a saját életük-
be, s valóban ők dönthetik el, 
hogy mit támogatnak a ren-
delkezésükre bocsátott 10 
millió forintból.

Az elmúlt fél évben szám-
talan programot támogat-
tak, amelyek részleteiről a 
diák-alpolgármester el-
mondta: a költségvetésük 
megalkotásakor inkább a 
közös ségépítő programokra 
helyezték a hangsúlyt, de 
voltak fejlesztési támogatá-
sok is. Ilyen volt a stúdiófej-
lesztési pályázat, amelynek 

keretében mindhárom kö-
zépiskola kétszázezer forint 
összegű technikai eszköztá-
mogatást kapott, ami által 
még színvonalasabbak lettek 
az iskolai rendezvények. Az 
Ifjúsági Önkormányzat ezút-
tal is támogatta a szalagava-
tó bálok terembérleti költsé-
geit, valamint hangtechnikai 
eszközöket ajándékoztak a 

Dr. Dizseri Tamás Habilitáci-
ós Központnak.

A közösségi programokat 
tekintve újítás volt a Vörös-

marty Mihály Gimnázium-
ban megrendezett iskolák 
közötti LAN-party, ahol a 
részt vevő csapatok hálózat-
ba kötött számítógépeken 
játszottak. A versenyre na-
gyon sokan voltak kíváncsi-
ak, az elődöntőn és a döntőn 
is megtelt a VMG „medencé-
je”, hiszen azok, akik nem 
játszottak, kivetítőn keresz-

tül követhették a játékot. A 
vetélkedő 100 ezer forint  
összértékű nyereményért 
folyt, a nyerteseknek a játék-

hoz kapcsolódó hasznos tár-
gyakat adtak át – mondta 
Fodor Enikő.

A diák-alpolgármester 
nagyszerű élménynek ne-
vezte, amikor decemberben 
szaloncukrot osztottak a vá-
rosközpontban a járókelők-
nek, sokan beszédbe ele-
gyedtek velük, mosolyogtak 
rájuk. Ugyancsak december-
ben történt, hogy Tekauer 
Patrik, az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat sportreferense 
bejelentette: januártól szep-
temberig minden hónapban 
minden érdi általános isko-
lából kisorsolnak egy-egy 
diákot, aki egy 10 alkalomra 
szóló úszóbérletet nyer egy 
kísérőjével együtt. A prog-
ram rendkívül népszerű, 
776-an jelentkeztek rá.

A támogatásokkal kapcso-
latban Fodor Enikő elmond-
ta még, hogy a középiskolá-
sok tanulmányi kirándulá-
sait is támogatják, igaz, ez 
már a második fél évben va-
lósul meg, de mindhárom is-
kola 200–200 ezer forintot 
kapott, hogy színvonalas ki-
rándulásokat tudjon lebo-
nyolítani.

Fodor Enikő az Érd FM 
101,3 stúdiójában elmondta, 
hogy nagyon készülnek a 
május 13-ai Street Art fesz-
tiválra, amit a Szepes Gyula 
Művelődési Központtal kö-
zösen szerveznek, s amire 
egy rendkívül népszerű – 
egyelőre meglepetésnek 
szánt – magyar zenekart is 
meghívtak. n Nyilas HajNi

Az ÉRD FM 101,3 stúdiójába Fodor Enikőt elkísérte Urbán Jonatán 
diákpolgármester
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Beszélgetés Labossa Péter evangélikus lelkésszel

Elk öteleződés és újjászületés
Kilenc éve szolgál feleségével Érden. Évszázadokra visz-
szamenően számos lelkész volt a családjában, ám ő azt 
vallja: Isten családjába nem így lehet bekerülni. Beszél-
gettünk hitről és újjászületésről, a reformáció, valamint 
a feltámadás ünnepéről.

n ÁdÁm Katalin

– Édesapja is lelkész volt. 
Mennyire játszott ez közre 
abban, hogy ön is ezt a hiva-
tást választotta?

– Nemcsak édesapám, ha-
nem már a nagyapám is lel-
kész volt, ahogy több felme-
nőm is. Rozsnyón, a reformá-
ció kezdetén, az 1500-as 
évek második felében egyik 
ősöm, Labossa Péter is lel-
kész volt. Az azonban nem 
evidencia, hogy egy lelkész 
fia is lelkész lesz, ahogy egy 
pékdinasztiában sem bizo-
nyos, hogy pékek lesznek az 
utódok. Istennek gyermekei 
vannak, de nem unokái. Há-
lát adok Istennek azért, hogy 
lelkészcsaládban nőhettem 
fel, közel az Igéhez, de Isten 
családjába nem így lehet be-
kerülni. Oda újonnan lehet, 
kell születni. Soha nem ve-
tettem ugyan el, hogy lelkész 
legyek, de kezdetben más 
terveim voltak: állatorvos 
szerettem volna lenni, majd 
tanár. Viharos tinédzseréve-
imben nem úgy tanultam, 
ahogy kellett volna; érettsé-
gi után levelezőn végeztem 
el a tanítóképzőt, miközben 
a tiszabecsi általános iskolá-
ban tanítottam, képesítés 
nélkül.

– Tiszabecsen lakott a család?

– Kölcsén éltünk, az or-
szág északkeleti csücské-
ben. A tanítói diploma meg-
szerzése után tovább taní-
tottam, és levelezőn elkezd-
tem tanulmányaimat a hit-
tudományi egyetemen – ak-
kor még Evangélikus Hittu-
dományi Akadémia volt a 
neve –, de még nem tökéltem 
el, hogy lelkész leszek. Úgy 
éreztem, erre meg kell érni. 
Otthon sem volt ez elvárás, 
soha nem mondták a szüle-
im, hogy „fiam, szeretnénk, 
ha lelkész lennél”, de, mint 
később keresztanyámtól 
megtudtam, édesanyámnak 

ez volt a szíve vágya. Nem 
érhette meg a felszentelése-
met; tizenhét éves voltam, 
mikor meghalt. Visszaka-
nyarodva a tanulmányaim-
ra, a hittantanár szakot sze-
rettem volna elvégezni; hét-
végéken jártam a levelező-
re, hét közben tanítottam. 
Közben lehetőségem nyílt 
arra, hogy a sorkatonait ki-
váltó polgári szolgálatot a 
Keresztény Ifjúsági Egyesü-
let országos irodájában tölt-
sem el mint nemzeti prog-
ramtitkár. A teológia kollé-
giumában laktam, ami óriá-
si váltás volt. Ekkor vált vi-
lágossá számomra, hogy a 
lelkészi pályán van a he-
lyem: huszonöt éves korom-
ban, egy diplomával és több 
év tanítási gyakorlattal el-
kezdtem a teológiát. Ekkor-
ra értem meg rá. Elkezdőd-
tek a teológusévek; az utol-
só év őszén vált világossá 
számomra, hogy én így, aho-
gyan vagyok, nem lehetek 
lelkész.

– Mi hiányzott?

– Nem volt békességem. 
Ebbe nem lehet beleszületni, 
itt tényleg szükséges a meg-
térés és az újjászületés, de 
én akkoriban abban a meg-
győződésben voltam, hogy 
ahogy telik az ember ideje, 
annál inkább mélyül a hitbe-
li, vallásbeli dolgokban. Az 
utolsó évben éreztem, hogy 
valami nagyon hiányzik az 
életemből. Béren volt egy 
igehirdetés-sorozat, amit 
történetesen az apai nagy-
mamám testvére tartott. Ott 
az Isten igéje eltalálta az éle-
temet: félreérthetetlen mó-
don nekem szólt, az Ő Szent-
lelke által. Bűnbánatra indí-
tott. Hálát adok az Úrnak 
azért, hogy csupán egy éj-
szakáig engedte, hogy gyöt-
rődjek, nem hetekig és hóna-
pokig, és világossá tette szá-
momra, hogy Jézusra van 
szükségem, mint Megváltó-
ra, Szabadítóra. El akartam 

fordulni a bűneimtől, és el 
tudtam fogadni, hogy Jézus 
értem is meghalt a keresz-
ten. 1998. szeptember 25. volt 
az újjászületésem dátuma, 
amit ugyanúgy tudok, mint 
ahogy az ember a születése 
napját is ismeri. Ugyanolyan 
felejthetetlen volt ez a nap, 
mint az esküvőnk napja, hi-
szen az az elköteleződés 
napja a másik ember felé, 
míg az újjászületésem napja 
az Isten felé való elkötelező-
désemé. Innentől lehet szá-
mítani az én hívő, keresz-
tény életemet; innentől kezd-
ve nem viselkedés, külső pa-
rancs, megfelelési kényszer, 
hanem Isten Szentlelkének 
munkája, a neki való enge-
delmesség öröme vezet elő-
re. Nem tudom, mi lett volna 
velem, ha ez nem történik 
meg, nem is érdemes gondol-
kozni ezen, de valószínű, 
hogy más irányba fordult 
volna az életem, és az is biz-
tos, hogy szenvednék.

– Hol szentelték lelkésszé?

– Kölcsén, 1999. augusztus 
8-án. Az én kérésemre tör-
tént ez a „Túr-parti” kis 
templomunkban, ahol édes-
apám 43 évig szolgált. A tele-
pülésen, az egész környéken 
engem nagyon sokan ismer-
tek, hiszen harmincéves ko-
romig ott éltem. Alföldi vi-
szonylatban Kölcse nagy-
községnek számít, négy fele-
kezet van a faluban, köztük 
háromszáz evangélikus. A 
gyülekezet történetében ez 
volt az első ordináció; csodá-
latos nap volt, több mint har-
minc lelkész volt jelen. Tudni 
kell azt is, hogy a kölcsei a 
Budapesttől legtávolabb eső 
gyülekezet: 340 kilométerre 
van, de ennek ellenére na-
gyon sok barát és ismerős is 
eljött. Közben esküvőre ké-
szültem: évfolyamtársamat, 
Kővágó Anitát vettem fele-
ségül. Szeptember 4-én volt 
az esküvőnk Kondoroson, 
15-étől már Nógrád megyé-
ben szolgáltam. Sámsonhá-
zán laktunk Bátonyterenye-
Szúpatak, Sámsonháza és 
Pásztó missziói gyülekeze-
tek tartoztak hozzám. Se-
gédlelkészként igen komoly 

feladatot kaptam: a pásztói 
templom megépítését. Addig 
az iskola egyik osztályában 
tartották az istentisztelete-
ket. Nem volt könnyű felada-
tom, de úgy érzem, Isten ezt 
bízta rám ott, hogy ez a 
templom felépüljön. 2001-ben 
megtörtént a templom fel-
szentelése, rá egy évre pedig 
Nyíregyházára hívtak meg 
parókus lelkésznek, négy 
másik lelkész mellé. Egyér-
telmű és világos volt a hívás 
és Isten vezetése, de azért 
sokat tusakodtunk, hiszen 
az önállóságból ötödik lel-
késznek menni nem volt egy-
szerű dolog. Mégis elvállal-
tam, mert éreztem: Sámson-
házán letelt a mi időnk. Nyír-
egyházán fél éven belül egy 
tízezres létszámú gyüleke-
zet igazgató lelkésze lettem.

– Ekkor már nemcsak há-
zaspár voltak, hanem csa-
lád is.

– Igen. Benedek fiam 
Pásztón született, 2000-ben. 
Kétéves volt, mikor Nyíregy-
házára költöztünk. Itt szüle-
tett 2002-ben Barnabás és 
2005-ben Anna-Gréte. 2007 
őszén volt a feleségemnek, 
Anitának a lelkészi ordiná-
ciója a szülőfalujában, Kon-
doroson, és 2008 őszén kap-
tunk hívást ide, Érdre. Itt is 
világos volt az Úr vezetése: 
Istentől jövő váltás volt ez, 
aminek megtapasztaltuk 
minden áldását, pedig nem 
volt egyszerű számunkra 

idejönni, számtalan szállal 
kötődtünk Nyíregyházához, 
nem beszélve arról, hogy 
édesapám, aki 2004-ben 
nyugdíjba ment, szintén 
Nyíregyházán élt már akkor.

– Érden már volt templom 
és volt gyülekezet. Mit érzett 
a fő feladatának? 

– A gyülekezetépítés min-
dig fontos feladat. Csodála-
tos dolog volt egy ilyen gyü-
lekezetet átvenni, ahol van-
nak hívő testvérek, ahol ko-
molyan veszik az igét, 
ugyanakkor hatalmas fele-
lősség is van abban, hogy az 
előd munkáját ne rontsam el. 
Próbáljuk megvalósítani, 
amit Isten szeretne általunk 
elvégezni, és ehhez szeret-
nénk megnyerni a gyüleke-
zeti tagokat is. Ez egy közös 
építkezés. Óriási lehetőség, 
hogy a feleségemmel egyfor-
mán gondolkodunk és egy-
más munkáját segítjük.

– Hogyan zajlik kettejük 
közt a munkamegosztás?

– A női lelki gondozást 
Anita végzi a gyülekezetben, 
és a gyermekmunkát is ő 
irányítja, és vezeti a gyerme-
kekkel foglalkozó gyüleke-
zeti tagok, munkatársak 
képzését is. Nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy az isten-
tiszteletek alkalmával ne 
csak gyerekfelügyeletet biz-
tosítsunk, hanem az evangé-
liummal is megismerkedhes-

„Nem evidencia, hogy egy lelkész fia is lelkész lesz”
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senek. Emellett részt vesz a 
hittanoktatásban is, és biz-
tosítja három gyermekünk 
és a szolgálat zavartalan el-
látását.

– Az egész városban – va-
lamint Pusztazámoron és 
Százhalombattán – ön és fe-
lesége végzi az evangélikus 
hittanoktatást. Hogy fér bele 
ez a mindennapokba?

– Nehezen, főleg, hogy ná-
lunk nincs hivatali idő, hu-
szonnégy órás szolgálatban 
vagyunk, bármikor keres-
hetnek minket, és nincs hét-
vége sem, hiszen akkor az 
istentiszteletek, gyülekezeti 
alkalmak folynak. Idén úgy 
alakult, hogy nincs szabad-
napunk. A jövőben ezen vál-
toztatni kell: legalább egy 
napra szükségünk van, nem 
csupán a pihenésre, hanem 
az ügyintézésre, a papír-
munkára, nem beszélve a 
három gyermekünkről.

– Hogy látja, nő vagy fogy 
a gyülekezet?

– Érd helyzeténél fogva fi-
atal gyülekezet. Sokan be-
kapcsolódnak olyanok is a 
gyülekezet életébe, akik ed-
dig egy-egy fővárosi temp-
lomba jártak. Nemcsak 
evangélikusok jönnek hoz-
zánk: ajtónk nyitva van min-
denki előtt, aki vágyódik Is-
ten igéje után. Van közöt-
tünk katolikus, illetve refor-
mátus hátterű is, hiszen nem 
a hagyomány tart meg, ha-

nem az élő hit, az odaszánás, 
ez építi az Isten országát. 
Persze, fontos a hagyomány-
tisztelet is, de önmagában 
még kevés.

– Ha már hagyomány, a 
protestáns egyházak a refor-
máció ötszázadik évforduló-
ját ünneplik az idén. A gyüle-
kezetben hogyan emlékez-
nek meg erről?

– A reformáció onnan in-
dult el, hogy Luther újjászü-
letett a Szentlélek által. Már 
a teológia doktora volt, pap-
pá szentelték, mégis egzisz-
tenciális kérdésekkel küz-
dött, és nem találta a békes-
ségét. A Szentírást olvasva 
megértette: nem tehet sem-
mit az üdvösségéért, hanem 
az kész számára Jézusban. 
Ekkor elfogadta a bűnei bo-
csánatát és átadta a szívét, 
az életét az Úr Jézusnak. Új 
látást, új életet kapott. A re-
formáció ennek az ünnepe: 
hogy Isten az Ige által meg-
elevenít, újjászül. Hálatelt 
szívvel emlékezünk arra, 
hogy Isten nem hagyta az Ő 
ügyét elveszni, hanem elin-
dította ezt a folyamatot Lu-
ther személyes életén ke-
resztül. Azt ünnepeljük, 
hogy Isten ma is képes meg-
újítani és megeleveníteni, 
reformálni. Úgy szeretnénk 
ebben az esztendőben a re-
formáció jegyében megszer-
vezni az alkalmainkat, hogy 
az Ige álljon a középpontban, 
és a megtérésre hívó szó: 
„Szükséges és lehetséges 

újonnan születnetek!”. Le-
gyen ez az év a lelki megúju-
lás éve – ezt nem az extra 
rendezvényekkel tudjuk el-
érni, hanem azzal, ha hirdet-
jük Isten Igéjét. Próbálunk 
ezzel kilépni a templom fala-
in kívül is; majd meglátjuk, 
mennyire sikerül.

– Ez az interjú húsvét előtt 
jelenik majd meg. Hogyan 
látja, mi az ünnep üzenete a 
ma emberének?

– A hívő embernek ez a fel-
támadás ünnepe. A mai ro-
hanó világban hajlamosak 
vagyunk belefeledkezni a 
hétköznapok harcaiba, küz-
delmeibe, és az ünnepek ál-
tal akar Isten emlékeztetni 
arra, hogy nekünk élő Urunk 
van. A feltámadás pont erről 
szól: hogy nekünk élő Jézu-
sunk van. Nem múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokat 
tartunk a templomokban, 
ahol egy letűnt kor emlékeit 
hozzuk elő, hanem tudatosít-
juk, hogy élő Urunk van, aki-
hez kiálthatunk, aki kész 
arra, hogy letörölje a bűne-
inket és kész arra, hogy fel-
támasszon minket a lelki 
halálból. Ha komolyan vesz-
szük ezt, akkor a hétközna-
pokban is élő Jézusunk lesz. 
Ez nem jelenti azt, hogy 
nincs probléma az életünk-
ben és elkerül az ínség, a be-
tegség, a halál. Ez reménysé-
get jelent: Jézus él, és van 
lehetőség hozzá térni, benne 
bízni, és benne új életben 
járni.

Anita, aki szintén lelkész, komoly részt vállal a gyülekezet munkájában. Három gyermekük: Benedek 
(17), Barnabás (15) és Anna-Gréte (12)
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Óvodafejlesztés
Várhatóan még ebben a hó-
napban megkezdődik az 
energetikai fejlesztés a Kin-
cses Óvodában, ahol tíz cso-
portban fogadják a gyereke-
ket. A mellette lévő bölcső-
dét is korszerűsítik, összesen 
csaknem 800 millió forintot 
fordítanak erre a célra. Az 
óvodai beruházások közül itt 
használják fel a legtöbb for-
rást, nemcsak összegszerű-
en, hanem azok származását 
tekintve is. Négyféle pályáza-
ti forrásból, valamint a Mo-
dern Városok programból fi-
nanszírozzák; utóbbiból 483 
milliót szánnak erre – szá-
molt be az Érd TV Párbeszéd 
című műsorában Bács István 
alpolgármester.

Üvegváros
Bárki megnézheti Érd idei 
közbeszerzési terveit. A város 
honlapján tették közzé a do-
kumentumokat, amelyek kö-
zött szerepelnek építési be-
ruházások – mint pl. az ófalu-
si háziorvosi rendelő felújítá-
sa vagy az óvodákat érintő 
fejlesztések. Ezenkívül a térfi-
gyelő kamerarendszer adat-
átvitelével, hulladékgazdál-
kodási tanulmánnyal, illetve 
az érdligeti szabadidőköz-
ponttal összefüggő tervek-
hez, beszerzésekhez kapcso-
lódó dokumentumok is ta-
nulmányozhatók a www.erd.
hu oldalon.

Húsvéti akció
Húsvéti ajándékkal lepi meg 
az Ifjúsági Önkormányzat és 
a Masters SE az érdi általános 
iskolásokat. Alsósok jelentke-
zését várják, akik ingyen 
megtanulhatnak táncolni – 
tudta meg az Érdi Újság Fo-
dor Enikő diák-alpolgármes-
tertől. A gyerekeknek április 
30-ig kell jelentkezni az if-
jusagi.onkormanyzat@erd.
hu e-mail címen, amelyben 
fel kell tüntetni a tanuló ne-
vét, osztályát és iskoláját. A 
tanfolyam májustól indul!

Helyreigazítás
Múlt heti lapszámunkban az 
Értéktár túra című tudósítás-
ban tévesen írtuk dr. Kállayné 
Szerényi Júlia és dr. Szerényi 
Gábor nevét. Az érintettektől 
és olvasóinktól elnézést ké-
rünk!

QQ BNY

HÍRHASÁB For galomlassító demonstráció
Forgalomlassító demonstrációt tartottak múlt csütörtök 
délután a lakók az Alsóvölgyi úton. A 40-estől a 80-as 
számú házig lezárták autóikkal a fél útpályát, hogy fel-
hívják a figyelmet arra: a keskeny, járda nélküli, mély 
vizesárokkal határolt utcán be kell tartani a 30 kilomé-
ter/órás sebességkorlátozást. A demonstráción T. Mé-
száros András polgármester is részt vett.

Mióta leaszfaltozták a Fel-
sővölgyi utat, az Alsóvöl-
gyin lakók élete pokollá vált 
– ahogy az egyik itt élő fo-
galmazott –, mivel sokan, 
akik az M7-es autópálya fe-
lől érkeznek, menekülőút-
nak használják az igen kes-
keny utcát. Bár kint van a 
sebességkorlátozást jelző 
tábla, azok, akik erre „me-
nekülnek”, 50–80 kilométer-
rel söpörnek végig a szűk 
utcán, kerülgetve a szembe-
jövőket.

Nem csoda hát, hogy az itt 
élők közül sokan nemhogy a 
babakocsit nem merik ki-
vinni az utcára, de még a 
kutyájukat sem sétáltatják 
szívesen.

– Sok új ház épül a környé-
ken, erre járnak az építő-
anyagokat szállító autók is. 
A környező kis, meredek ut-
cákban nem tudnak közle-

kedni – mondta az egyik 
lakó.

T. Mészáros András pol-
gármester szerint – aki 
maga is részt vett a demonst-
rációban és üdvözölte a la-
kók e lépését – a sebesség-
mérés lenne a jó megoldás. 
Mint mondta, egyeztetni fog 
a rendőrkapitánnyal, hogy 
megtalálják a megfelelő esz-
közt. A fekvőrendőr, mint 
„negatív kátyú”, nem jó ötlet, 
az utca egyirányúsítása pe-
dig nem megoldható. – A se-
bességkorlátozás betartását 
rendszeres sebességmérés-
sel lehet kikényszeríteni – 
hangsúlyozta.

Az akció egyik szervezője, 
Csornainé Romhányi Ju-
dit (Együtt) táblát is elhelye-
zett az autóján, „Lassíts!” 
felirattal. Mint mondta, rég-
óta próbálja elérni, hogy az 
Alsóvölgyi út közlekedésé-

ben változás történjen: a 30-
as táblát ugyan sikerült ki-
helyeztetni, ám „arra min-
denki fütyül” – fogalmazott.

– Látná, mi lesz itt fél óra 
múlva! – mondta az egyik la-
kos, aki maga is kiállt autó-
jával az utcára a demonstrá-
ció keretében. – Száguldoz-
nak egymással szemben. 
Amióta a Felsővölgyi út is 
aszfaltos, és erre tudnak me-
nekülni az M7-es felől, elsza-

badult a pokol. Hatalmas az 
átmenő forgalom, nagyte-
herautók is itt hajtanak be a 
környékbeli építkezésekhez. 
Sem a kutyát nem sétáltat-
juk, sem a babát nem merjük 
kitolni az utcára, hiszen elő-
fordult már, hogy majdnem 
elsodortak bennünket. Re-
méljük, ez a mostani kezde-
ményezés valamit elindít 
majd – mondta bizakodva a 
fiatal férfi. Q ÁdÁm KataliN

Fokozott ellenőrzések a zebráknál

Tov ább csökkent a balesetek száma
A tavalyi esztendőben 27 százalékkal kevesebb szemé-
lyi sérüléses baleset történt a térségben. Jó hír, hogy ez 
a mérséklődés idén is folytatódott. Az év első negyed-
ében 2016 azonos időszakához képest az Érdi Rendőrka-
pitányság illetékességi területén 25 százalékkal volt 
kevesebb a balesetek száma.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ság városi baleset-megelőzé-
si bizottsága minden évben 
legalább egyszer összeül. 
Ilyenkor beszámolnak az 
előző esztendő eredményei-
ről, elemzik a bizottság és a 
rendőrkapitányság baleset-
megelőzéssel kapcsolatos 
tevékenységét, valamint 
meghatározzák a folyó év 
feladatait.

Az idei, április 5-ei ta-
nácskozáson Kürti István, 
a közlekedésrendészeti osz-
tály vezetője arról tájékoz-
tatta a résztvevőket, hogy 
már az első negyedévben 
jelentősen, mintegy 25 szá-
zalékkal mérséklődött a 
személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetek szá-
ma. Hozzátette: ez a jó ered-
mény a fokozott rendőrségi 
ellenőrzéseknek is köszön-
hető. Ugyanakkor a gyakori 

rendőri jelenlét jóval több 
közlekedési szabálysértést 
is kiszűrt, ennek következ-
tében megugrott az ittas ve-
zetők és a sebességet túllé-
pők aránya. A pozitív ered-
ményt azonban kissé beár-
nyékolja, hogy már az idei 
esztendő első három hónap-
jában nyolc gyalogos szen-
vedett balesetet, ráadásul 
hatukat épp a kijelölt gya-
logátkelőhelyen ütötték el. 
Ennek okán ebben az esz-
tendőben is a gyalogosok 
védelme lesz az elsődleges 
szempont a megelőzést ille-
tően. Az osztályvezető 
hangsúlyozta: a jövőben 
gyakrabban ellenőriznek a 
zebrák környékén, s nem-
csak a gépjárművezetőket, 
hanem a bicikliseket és a 
gyalogosan közlekedőket is 
figyelmeztetik a szabályok 
betartására.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ságon elkészült az a fokozott 
ellenőrzési terv, amit már a 
múlt héttől alkalmaznak. Az 
alezredes aláhúzta: nem a 
szankció az elsődleges, hisz 
nem lehet célja a rendőrség-
nek, hogy büntessen, de a fi-
gyelemfelhívás nagyon fon-
tos, mert egyetlen személyi 
sérülés is sok! Idén két ke-
rékpáros baleset is történt, 
egyik sajnos halállal végző-
dött, ezért a kerékpárosok 
védelmére is fokozottan fi-
gyelnek. Rendszeresen meg 
fogják vizsgálni, miként se-

gítik elő a gépjárművek a bi-
ciklisek és a gyalogosok biz-
tonságos közlekedését. 

Kürti István a városi bal-
eset-megelőzési bizottság 
ülését azzal zárta, hogy az 
Érdi Rendőrkapitányság 
munkatársai tavaly renge-
teg helyre eljutottak, számos 
óvodában és iskolában tar-
tottak a közlekedéssel kap-
csolatos játékos vetélkedőt, 
valamint az időseket is sike-
rült megszólítaniuk, több 
nyugdíjasklubban is tartot-
tak előadást.

QQ BÁliNt Edit

T. Mészáros András polgármester szerint a sebességmérés lenne a jó 
megoldás

Kürti István alezredes: egyetlen személyi sérülés is sok!
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Jól  halad a Modern Városok program
Sajtótájékoztatót tartott múlt csütörtökön Aradszki 
András államtitkár, a térség országgyűlési képviselője 
(Fidesz–KDNP) az érdi Polgárok Házában. A politikus 
beszámolt arról, hogy jó ütemben halad Érden a Modern 
Városok program, majd országos politikai kérdésekről 
is kifejtette a véleményét.

Aradszki András üdvözöl-
te, hogy elkezdték építeni az 
új rendőrkapitányság épüle-
tét a Szabadság téren. Fel-
idézte, hogy az Érdi Rendőr-
kapitányság jelenlegi épüle-
tének műszaki állapota le-
romlott, az állomány méltat-
lan feltételek mellett végzi 
mindennapi tevékenységét. 
A politikus örömét fejezte ki, 
hogy sikeres volt az egyezte-
tés a Belügyminisztérium-
mal, és a Modern Városok 
program forrásaiból végre 
méltó körülmények között 

végezhetik majd munkáju-
kat az érdi rendőrök.

Sikerként említette az or-
szággyűlési képviselő, hogy 
elkezdődött a csatornapro-
jekt elszámolási időszaka, 
hiszen lezárult az ország 
egyik legnagyobb környe-
zetvédelmi beruházása, az 
érdi-diósdi-tárnoki csator-
názás, amely Érden 17 ezer 
háztartást érintett. A város 
gyakorlatilag teljes egészé-
ben csatornázottá vált, ami 
jelentősen növelte az ingat-
lanok értékét. Azt kérte a 

társulásoktól, hogy miha-
marabb rendezzék a nyitott 
kérdéseket. Aradszki And-
rás aláhúzta: a szennyvíz-
hálózat megvalósítása után 
most már a felszíni vízelve-
zetés van napirenden.

A politikus arról is beszélt, 
hogy megkezdték működé-
süket Röszkén és Tompán a 
250 fősre kibővített tran-
zitzónák, a jövőben a mig-
ránsoknak itt kell kivárni-
uk, amíg menedékkérelmük-
ben a jogerős döntés meg-
születik. Addig kulturált 
környezetben helyezik el 
őket, és megfelelő ellátást 
biztosítanak nekik. A tran-
zitzónákban senki sincs őri-
zetben, mindenki szabad el-
határozásából tartózkodik 
ott, és aki nem várja meg az 

eljárás végét, az szabadon 
távozhat Szerbia irányába.

A magyar emberek érde-
két a kormány által véghez-
vitt rezsicsökkentés szolgál-
ja, a nemzeti konzultációval 
arra kérik az embereket, 
hogy segítsenek megvédeni 
egyebek mellett a rezsicsök-
kentés értékeit – hangsú-
lyozta Aradszki András. Na-

gyon fontos, az ország jövő-
jét alapvetően meghatározó 
ügyekről kérik ki az embe-
rek véleményét a most zajló 
nemzeti konzultáción – 
mondta. A politikus hangsú-
lyozta: fontos, hogy az embe-
rek kifejezzék a véleményü-
ket, mert nélkülük „nem le-
het politikát sikerre vinni”.

QQ BNYH

Virágos közterek

A meleg idő beköszönté-
vel megkezdődik a közte-
rületek – játszóterek, par-
kok, körforgalmak – virá-
gosítása.

Érd nemcsak a nevében 
virágzó kertváros: köztere-
ink minden tavasszal virá-
gokkal népesülnek be a 
közterület-fenntartó mun-
katársai jóvoltából. Mint 
Mészáros Mihálytól, az 
ÉKFI vezetőjétől megtud-
tuk, idén sem marad el a 
virágosítás: a növényeket 
parkokba, körforgalmak-
hoz ültetik ki. A központi 
területeken a lámpaoszlo-
pokra helyezett tartókba 
idén is muskátlik kerülnek, 
de csak a fagyveszély el-
múltával, április végén.

– A városközpont kő vi-
rágládáiba is ültetünk nö-
vényeket. A meglévők mellé 
huszonöt új virágládát sze-
reztünk be, ezekből a Bem 
térre is kerül – fűzte hozzá 
Mészáros Mihály, megje-
gyezve: a Bem téri új kör-
forgalom környékét parko-
sították, öntözőberende-

zést helyeztek el és cserjé-
ket telepítettek.

– A városi parkokban el-
végeztük a gyepszellőzte-
tést, a tápanyag-utánpót-
lást, a rózsák metszését. 
Ősszel tölgy-, kőris- és pla-
tánfákat ültettünk a város 
játszóterein, ezek fejlődé-
sét is figyelemmel kísérjük. 
Most kezdődik a fűkaszálá-
si szezon: alapfeladataink 
közé tartozik nemcsak a 
parkok, városi gyepes terü-
letek, hanem az önkor-
mányzati ingatlanok, köz-
utak menti füves sávok ka-
szálása is. A vasúti töltések 
rendben tartása viszont 
nem a mi hatáskörünkbe 
tartozik, azt a MÁV végez-
teti alvállalkozókkal – 
hangsúlyozta Mészáros 
Mihály.

A játszóterek is megújul-
nak tavasszal: az ÉKFI fel-
tölti a homokozókat, frissíti 
a növényzetet. A játszóesz-
közöket is folyamatosan fi-
gyelik, hogy ha sérülést, 
rongálást tapasztalnak, ja-
víthassák azokat. Q Á. K.

Ipa rosházból tankerületi központ
Befejeződött az Ipartestület régi székházának felújítá-
sa: az épületbe hamarosan beköltözik az Érdi Tankerü-
leti Központ. A Modern Városok program keretében 
megújult ingatlan kulcsát T. Mészáros András polgár-
mester adta át Sárközi Márta tankerületi igazgatónak 
múlt szerdán.

A Modern Városok prog-
ramja keretében újult meg 
az egykori ipartestületi 
székház, amelyet 2016-ban 
vett meg a város. Az ingat-
lanba hamarosan beköltöz-
hetnek az Érdi Tankerületi 
Központ munkatársai.

Az épületet, amelyen haj-
dan számtalan érdi iparos 
dolgozott, úgy újították fel, 
hogy az megőrizhette egyedi 
jellegét: a burkolat, a korlát 
és a lábazat az eredeti ma-
radt, csak épp pótolták, fel-
újították. A tetőt szigetelték, 
a nyílászárókat cserélték, 
illetve modernizálták, a he-
lyiségeket klimatizálták. A 
fűtés, a mellékhelyiségek és 
a belső falak is megújultak. 
Az épületet akadálymentesí-

tették, udvarában tizenhat 
parkolóhelyet, valamint ke-
rékpártárolót is kialakítot-
tak, és az ingatlanhoz tarto-
zó raktárépület is megújul-
hatott.

A fél év alatt felújított épü-
let kulcsát T. Mészáros And-
rás polgármester adta át 
Sárközi Mártának, a tanke-
rület igazgatójának; mint 
mondta, ez a 250 négyzetmé-
teres irodaház már alkal-
mas arra, hogy az Érdi Tan-
kerületi Központ munkatár-
sai innen lássák el az Érdi, 
Pilisvörösvári és Budakeszi 
Járáshoz tartozó oktatási in-
tézmények irányítását. Mint 
T. Mészáros András elmond-
ta, a Modern Városok prog-
ram keretében megvalósuló 

beruházás bruttó 95 millió 
forintba került; ebbe a terve-
zés és a kivitelezés költségei 
egyaránt beletartoznak.

Sárközi Márta, az Érdi 
Tankerület igazgatója kö-
szönetet mondott a városnak 
az új épületért; mint hangsú-
lyozta, a régi irodájukat ki-
nőtték, így nem tud megfele-
lő körülményeket biztosítani 
kollégáinak a mindennapos 
munkavégzéshez. Az új épü-
letet egy hónap alatt belakja 
a mintegy negyven munka-
társ, akik jelenleg a tanke-
rület Tompa utcai épületé-
ben, illetve a Budai úton dol-
goznak.

– Januártól Érdi Tankerü-
leti Központként működünk, 
34 település – Százhalom-
battától Ürömig – 50 intéz-
ményének működtetését és 
fenntartását végezzük, 27 
ezer kisgyermekről gondos-
kodunk, és hozzánk tartozik 
2700 munkavállaló is – tette 
hozzá Sárközi Márta. Q Á. K.

Dr. Aradszki András: a szennyvízhálózat megvalósítása után most 
már a felszíni vízelvezetés van napirenden

Az épületet akadálymentesítették, udvarában tizenhat parkolóhelyet, valamint kerékpártárolót is ki-
alakítottak



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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1589 Ft/m2-től
Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OSB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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Vers mindenkinek
Április 11. a költészet napja.
„Ma verset írtam. Hallga-

tás helyett. Így pár mondat-
nak küldetése lett.” – írja 
Jónás Tamás Hallgatás he-
lyett című versében. A költé-
szet egyeseknek küldetés, 
másoknak szórakozás és 

vannak, akiknek kevésbé 
tartozik hozzá a minden-
napjaihoz, de vitathatatla-
nul olyan érték, amelyet ér-
demes megbecsülnünk. Jó-
zsef Attila, a hányatott sorsú 
költőzseni több mint egy év-
százada született és egész 
életével, munkásságával ezt 
az üzenetet hordozta: „Nem 
szükséges, hogy én írjak 
verset, de úgy látszik, szük-
séges, hogy vers írassék, kü-
lönben meggörbülne a világ 
gyémánttengelye”.

Születésnapját számos 
különböző módon ünnepel-
jük országszerte. Egyes he-
lyeken április 11-én verssel 
is lehet fizetni egy kávéért 
vagy süteményért. A szemé-
lyes kedvencem a Posztolj 
verset! nevű kezdeménye-
zés. Ennek lényege, hogy ki-
nyomtatsz egy verset vagy 
kimásolod egy verseskötet-
ből az egyik kedvencedet és 
kiragasztod valahova az ut-
cán, hogy mások is megis-
merhessék. Hiszen nem 
csak a költők kiváltsága a 
költészet, bárki aktív része-
se lehet az „irodalomnak”.

A költészet belső kény-
szer, nem külső ráhatás, s 
nem csak az írás, az olvasás 
is ilyen. Hisz ki ne olvasna 
szívesen Karinthyt, ha vi-
dám, Berzsenyit, ha méla-
bús, Radnótit, ha szerelmes? 
De érdemes ezen a napon 
kitörni megszokott kis köre-
inkből, az ismert sorokat 
újakra cserélni, és felfedez-
ni a kevésbé közismert régi 
vagy kortárs költőket is, 
mint például az idézett Jó-
nás Tamás.

Mert a vers mindenkié!
QQ Meliska Fanni

112 éve született József Attila

Mesés művészetek
Rendhagyó hangversenyt tartott a múlt héten a Lukin 
László Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanszaka a 
művelődési központban. Ezen a délutánon az intézmény 
növendékei rajzokon és mesékben is bemutatták a zon-
gorára írt zeneműveket.

Ezúttal a zongora tanszak 
tanárainak alsós növendékei 
mutatkoztak be egy-egy da-
rabbal, ám az idei tavaszi 
hangverseny kissé eltért a 
korábbiaktól. Ezúttal nem-
csak a növendékek játékát 
élvezhette a közönség, ha-
nem a képzőművészet és az 
irodalom is szerepet kapott a 
műsorban. A zongoratanárok 
arra kérték a gyermekeket, 

hogy a zeneművek tanulása 
közben gondolják tovább a 
darabot. Ne csak hangjegyek 
formájában lássák, amit el-
játszanak, hanem konkrét 
történetben is képzeljék el. 
Így történt, hogy a zongora-
darabhoz rajzok és rövid me-
sék, történetek is születtek, s 
így került sor a zeneiskola 
első „Mesés művészetek” 
című hangversenyére.

Megjelent többek között a 
Bújj, bújj zöld ág mind a négy 
évszakban, a Kopogós meg a 
Csúfolós zongoramű, Etelka 
kisasszony vagy a hős ki-
rályfi a rajzokon, a huncut 
egér meg a mesében. Össze-
sen 32 tanuló játékát és alko-
tását hallhatta-láthatta a 
közönség.

– Bár ilyen nagy számú nö-
vendék ritkán lép fel egy-
szerre az iskola koncertjein, 
a zeneszámok között el-
hangzó mesék és a kivetítőn 
megjelenő színes rajzok él-
vezhetőbbé varázsolták a 
rendezvényt. Annál is in-
kább, mert a gyermekek szá-
mára mindig különleges iz-
galmat jelent közönség elé 
állni – tudtuk meg Szabóné 
Bán Ildikó igazgatóhelyet-
testől. A koncertnek nem volt 
tétje, a zongora tanszak nö-
vendékei nem versenyeztek 
egymással, csupán egy 
örömteli zenés-mesés dél-
utánt töltöttek el tanáraik-
kal és szüleikkel együtt. 
Minden fellépő nyertes volt, 
emléklappal és apró aján-
dékkal távozhatott a hang-
versenyről – zárta szavait 
Szabóné Bán Ildikó.

QQ BálintHonvári Bálint rajzát a „Kutyabál” című gospel ihlette

A v ersírás mesterség és költészet
Amolyan költészet napi 
előzetesnek szánta a váro-
si könyvtár Szabó T. Anna 
költő-műfordító meghívá-
sát író-olvasó találkozóra.

A választás nem volt vélet-
len, hiszen a könyvtár tavaly 
év végén készített felmérésé-
ből az derült ki, hogy az olva-
sók szívesen találkoznának 
a költővel, s ezt a kölcsönzési 
adatok is alátámasztották – 
tudtuk meg Nida Judit igaz-
gatóhelyettestől, aki az est 
házigazdája volt.

Szabó T. Anna élt is a le-
hetőséggel, s perceken be-
lül költészet napi magassá-
gokba emelkedett a hangu-
lat, hiszen Szabó Lőrincről, 
Babitsról és József Attilá-
ról, meg persze Szilágyi Do-
mokosról – hiszen az erdé-
lyi, kolozsvári gyökerek 
nem megkerülhetők – szól-
tak a történetek. És nem 
utolsósorban magáról a 
költészetről, a verselésről, 
amiről éppen irodalmunk 
nagyjaitól tanult és lesett el 
Szabó T. Anna mindent, 
ami csak lehetséges, s vált 
mára tucatnyinál több kö-
tet szerzőjévé és hivatásos 

műfordítóvá. De amennyire 
a magyar költészet hatása 
meghatározó lehetett, leg-
alább annyira ösztönző volt 
a család. Nagyapja és nagy-
bátyja nyelvész volt, édes-
apja biológus, s mindegyi-
kük foglalkozott fordítás-
sal. (Csoda, hogy két fia 
számára is vonzó ez a tevé-
kenység?)

Azóta pedig hivatásává 
vált, mert, ahogy mondta, 
már Szabó Lőrincről írt dok-
tori disszertációjában pró-
bálta bizonygatni – aztán 
pedig saját életében megva-
lósítani –, hogy a versírás 

mesterség, s arra önálló eg-
zisztencia építhető.

Költői felelősségről, a 
nyelv zeneiségéről is beszélt 
elhivatottan, s támasztotta 
alá mindezt felolvasott sora-
ival. S vallott arról a korai 
felismeréséről – József Atti-
la Külvárosi éj című költe-
ménye kapcsán –, hogy a 
szavak közé rejtett szüne-
teknek óriási a súlyuk és a 
hatásuk, hogy a csönd néha 
többet mond a szónál. A köl-
tő felelőssége pedig eltalálni 
azt a pillanatot, amikor hall-
gatnia és azt, amikor kia-
bálnia kell. Q M. nagy

Szabó T. Anna egy női táskáról is képes poémát költeni

Tavaszi akció a Bem téri
Lipóti Pékségben!

Helyben sütött pékáruk, több mint
20 féle kenyér, Lipóti tejtermékek,

szendvicsek.
Minden vevő 14 óra után
egy ajándék meleg kiflit kap.

18-20 óráig minden fehér pékáru
és helyben sütött termék 50%

engedménnyel.
Rendelni szeretne, vagy félretetetné kedvenc kenyerét?

Hívjon minket: 06 20 424 10 41
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Rendeljen 2017. ÁpRilis 25- ig
műanyag vagy ffa abblakkott,
aj ótt vagy eedőnytt
még tavalyi gyÁRi ÁRon!
Csak személyesmegrendelés esetén!

M s tt az 5 kaMrás ablak áráértt
6 kaMrásat adunk ajándékba!

nyugdíjasoknak extra kedvezmények!

EMAAJTÓ-
ABLAKGYÁRTÓCENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30.

1114 Bp., Bocskai út 23-25.
1123 Bp., Kék Golyó u. 24.
www.ema.hu

: 70/608-0808
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MEGHÍVÓ

az Érdi Kamarazenekar
és a MediCantare Leánykar hangversenyére

2017. április 22-én (szombat) 17.00 órakor
az érdi Kálvin téri református templomba

MŰSOR:

 Vivaldi: a-moll oboaverseny (RV.461)
 Vivaldi: C-dúr oboaverseny (RV.451)
 J. Haydn: D-dúr fuvolaverseny I. tétel

Közreműködnek a Bartók Béla Konzervatórium tanulói:
Fehér Levente, Mitró Apolka (oboa), Felkészítő tanár: Kubina Ágnes
Király Eszter (fuvola), Felkészítő tanár: Romos Zsolt

 Pergolesi: Stabat Mater
Közreműködnek a MediCantare kórus szólistái

A zenekar művészeti vezetője: Rédai Erzsébet
Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika
A kórus művészeti vezetője: Tőri Csaba

Vezényel: Kiss Boldizsár

A BELÉPÉS INGYENES, MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

A zenekar fő támogatói:
az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola, Érd MJV Önkormányzata
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Ízek, illatok, fények
Az igazi ételremekek nemcsak az illatukkal, ízükkel 
nyűgözik le az embert, de látványukkal is hatnak. Az 
ételfotózás a fényképezésnek külön szakága, mesterfo-
gások sokasága kell hozzá, hogy egy leves, pörkölt, sült, 
sütemény ellenállhatatlanná tegye magát, például egy 
szakácskönyv lapjain.

Az étkeket ugyanúgy föl 
kell készíteni a fényképezés-
re, mint a modelleket. A terí-
ték kiválasztása, a fogások 
elrendezése, díszítése, a kör-
nyezet kialakítása a food-
stylist feladata. A végered-
mény a látvány, amitől össze-
fut a szánkban a nyál. S ha 
mindez ehető virágokkal is 
kiegészül, az csak fokozza a 
gasztronómiai izgalmakat.

Ezt kínálja a Szepes Gyula 
Művelődési Központ Ízek, il-
latok, fények című kiállítása, 
amelyen Halmos Monika 
food-stylist, az ehető virá-
gok szakértője és Vass And-
rás fotográfus közös munkái 
láthatók.

A megnyitón M. Nagy Pé-
ter, a tárlat szervezője be-
szélgetett az alkotókkal, s 
elsősorban Halmos Monikát 
faggatta az ehető virágok-
ról, aki 25 esztendeje foglal-
kozik a témával. Előadásai-
nak, televíziós műsorainak, 
cikkeinek nem csekély sze-
repe van abban, hogy ha-
zánkban is egyre népsze-

rűbb a virágok fölhasználá-
sa a konyhában.

Az ehető virágok, ha nem 
is váltak alapvető élelmi-
szerré, mindig a gasztronó-
mia kelléktárába tartoztak 
– tudtuk meg –, a rózsát már 
a rómaiak is szívesen fo-
gyasztották (máig a legked-
veltebb ehető virág, hiszen 
tavasztól őszig nyílnak a kü-
lönböző fajták, rendkívül fi-
nom, ráadásul hatásos afro-
diziákumként tartják szá-
mon), de felbukkan a 18–19. 
századi magyar szakács-
könyvekben is, ahogy egy 
ibolyatorta-recept is.

Azért nem árt óvatosnak 
lenni, mert nem minden vi-
rág ehető! Ahogy a gombák 
esetében is, van köztük 
egyenesen mérgező, meg 
olyan, ami ehető, de pocsék 
az íze, és van számtalan, 
aminek a fogyasztása élve-
zetes. Helye lehet a konyhá-
ban a sásliliomnak, az ibo-
lyának, az árvácskának, a 
bodzának, de az olyan, kár-
tékony gyomnak tartott nö-
vényeknek is, mint a csalán, 
a pitypang vagy tyúkhúr. És 
ne feledkezzünk meg a le-
venduláról! Sokféle felhasz-
nálási módja lehetséges, Mo-
nika például kekszet is szo-
kott ízesíteni vele, amit test-
vére, Halmos Gábor – aki 
zongorajátékával vette ki 
részét a megnyitóból – ne-
mes egyszerűséggel rovarir-
tós sütinek nevez.

Fotókiállításról lévén szó, 
terítékre került az is, miben 
különbözik az ételfotózás az 
egyéb termékek, tárgyak 

megörökítésétől. Vass And-
rás egy szóba sűrítette a lé-
nyeget: a gyorsaságban. 
Nincs idő hosszasan állítgat-
ni a fényeket, rendezgetni a 
kellékeket, mert a tejszínhab 
összeesik, a fagyi elolvad, a 
virág megfonnyad. Ebből 
már következtethettünk a 
következő válaszra is, mi-
szerint Andrásék nem hasz-
nálnak olyan, az ételfotózás-
ban amúgy mindennapos-
nak számító kellékeket, mint 
műjég, műsörhab és hason-

lók. Náluk minden igazi, 
minden friss – nem nehéz 
kitalálni, mi lesz a „model-
lek” sorsa…

Abba is bepillantást kap-
tunk, hogy is történik ez a 
valóságban: a helyszínen föl-
állított ministúdióban Moni-
ka és András bemutatta egy 
palacsinta fényképezését az 
elrendezéstől a fények beállí-
tásán keresztül az exponáló-
gomb megnyomásáig. Tanúi 
lehettünk, mitől mások ezek 
a képek, mint amikor a telefo-
nunkkal megörökítjük a na-
gyi csirkepörköltjét és posz-
toljuk a közösségi oldalon.

Végezetül, akinek az elmé-
let és a látvány kevés lett vol-
na, virágfalatokat ízlelhe-
tett, s öblíthette le az utolér-
hetetlen ízű rózsaszörppel.

QQ –p–

Halmos Monika és Vass András közös kiállítása május 1-jéig látogatható

A teríték kiválasztása, a fogások 
elrendezése, díszítése, a környezet 
kialakítása a food-stylist feladata

Citromfű limonádé. Nem nehéz ki-
találni, mi lesz a „modell” sorsa…
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Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

MÚZEUMBARÁT KÖR
PROGRAM

Dr. Nagy Béla

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Belépődíjak: felnőtt 300 Ft, gyermek és diák: 200 Ft
Múzeumbarát Köri tagkártyával ingyenes!

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030-Érd, Budai út 4. Tel: 06 (23) 363-036,

www.foldrajzimuzeum.hu

Drágakövek szerepe
az emberiség történetében

geológus (MTA doktora)

2017. április 18. (kedd) 17.00 óra
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AJTÓ-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRAJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKYK ÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142

WEB: beeszerbt.hu

Az akció a k
észlet erejé

ig érvényes
.
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Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből
Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, Ászár-
Neszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16 46

28
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OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

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

készlet erejéig a hirdetés felmutatása esetén!
KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!
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Ha fa, akkor
Zso-fa!

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep

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

Nyitva tartás:
H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Tölgy szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
22 m3 – 3m3– 4m3

Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor
Hasított, vágott ( 5, ill. 33 cm)

bükk, tölgy, akác

10 kg 650 Ft
2 raklaptól 60 Ft/kg
5 raklaptól 55 Ft/kg
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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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Újj áalakult a fúvószenekar Érden
Késő este van már, de a 

Bentavölgye Termelőszövet-
kezet érdi kultúrterméből vi-
dám sramlizene, ritmusos 
polka és keringő hallatszik. 
De nem mulatság folyik itt, 
mint ahogy hinnénk, hanem 
komoly próba. Huszonöt-har-
minc idős ember fújja lelkesen 
a kürtöket, harsonákat, tubá-
kat, trombitákat. A zenekar-
vezető hamarosan szünetet 
rendel el, beszélgetésbe ele-
gyedünk.

Zömmel nyugdíjasok
– A zenekar nagy része 

nyugdíjasokból áll – mondja 
Bodrogi Gábor. – Huszonöt 
éve játszom F-basszuson, s 
fújtam annyi zenekarban, 
hogy el sem tudnám sorolni. A 
nagy múltú Mányi népies 
sramliban is zenéltem, föllép-
tünk minden svábbálon. 
Eközben 30 évig dolgoztam a 
Budapesti Hőerőműnél.

A zenekar egyik elődjét 
1945-ben Pálvölgyi Rezső ala-
kította meg.

– Sajnos nem működhet-
tünk folyamatosan – emléke-
zik. – Nagyon sokan abba-
hagyták, s a fiatalok mintha 
kevésbé szeretnék ezt a zenét. 
De szerencsére most elérke-
zett az az idő, amikor kiala-
kult – lassan egy éve – egy új 
zenekar, amely megnyerte a 
helyi közönséget. Lelkesen, 
társadalmi munkában ját-
szunk.

– Én, mint a nyugdíjasklub 
állandó tagja, fenntartom a 
kapcsolatot a két társaság kö-
zött – mondja Vágola Ferenc. 

– Klubtársaim megkedvelték 
a zenekart, s szeretnék, ha 
minél többet találkoznánk.

– A zene szeretete hozott 
ide mindenkit – szólt közbe 
Erdősi András. – Tizennyolc 
éve trombitálok magam is.

Fiatalokat várunk…
Márkus Ferenc, a zenekar 

alapító tagja 1919-ben kezdte 
el zenei tanulmányait, de ma 
is a régi lelkesedéssel jár pró-
bákra. Payer Márton trombi-
tás a régi tűzoltózenekarnak 
is tagja volt. Maros József fia-
tal zenészként kezdett, né-
hány év szünet után – immár 
nyugdíjasként – tért vissza a 
fúvószenekarba. Nem tudott 
szakítani az aktív muzsiká-
lással. Szőlőssi Antal fontos 
hangszeren, fuvolán játszik. 
Ő a fiatalabb tagok közé tarto-
zik, még a Chinoin dolgozója.

– Sok vita előzte meg né-
hány évvel ezelőtt a zenekar 
újjáalakulását – meséli Búzás 
János, a cintányéros –, de a 
községbeliek előtt már nagy a 
becsületünk, szeretnénk a já-
rásban, majd a megyében is 
szerepelni.

– Csak az utánpótlás kérdé-
se aggaszt – szól közbe Szlan-
csik János. – Várjuk a fiatalok 
jelentkezését.

Igényes szórakoztatás
– Szinte még egy éve sincs, 

hogy újjáalakultunk, de már 
határozott profilunk formáló-
dott meg – mondja Parókai 
Pál, a fúvószenekar vezetője. 
– Igényes, fajsúlyos szórakoz-
tató zenét játszunk. Reperto-
árunkban megtalálható a 

régi és új sramlizene, a polka, 
a keringő. A fúvószene élmé-
nye szerintem ma is a régi. Az 
ófalui „hosszú kerítésnél” 
adott koncertjeink nagy sike-
re is ezt bizonyítja.

– A belügyi szimfonikus ze-
nekarban játszom, emellett 
vezetem a fúvósokat. Huszon-
kilenc éve „űzöm” ezt a mű-
fajt, 1950-ben önkéntes tűzol-
tózenészként kezdtem el ápol-
ni a mostani együttes egyik 
elődjénél a fúvósmuzsika ha-
gyományait. Mint ahogy kol-
légáim említették, már több-
ször feloszlott, újjáalakult az 
együttesünk. Legújabban a 
Budai Járási Művelődési Köz-
pont vezetője, Urbán László 
segítségével sikerült megte-
remteni a zenekart. Azóta a 
fontosabb nagyközségi ren-
dezvényeken, a művelődési 
ház műsoraiban rendszere-
sen fellépünk. Bebizonyoso-
dott hát, hogy a zenekarnak 
van jövője. Az utánpótlásról is 
elkezdtünk már gondoskodni, 
úttörőzenekart alakítottunk 
az érdligeti iskolában. Biator-
bágyról, Budapestről, Puszta-
zámorról, Sóskútról, Tárnok-
ról, sőt Martonvásárról is je-
lentkeztek már a gyerekzene-
karba. A toborzásban is na-
gyon sokat segített a művelő-
dési központ, de legtöbbet ta-
lán a felnőttzenekar lelkese-
dése jelenti. Tagjai nagy sze-
retettel foglalkoznak a kicsik-
kel is.

Pósa Zoltán
Pest Megyei Hírlap 

1978. jan. 19.

Urbán LászLó – sajtótükör Aká r 1 millió forint is lehet a bírság!
Akár egymillió forint bír-

ság is kiszabható a parlag-
fűvel fertőzött területek tu-
lajdonosaira. A hatóság a 
korábbi évek gyakorlatához 
hasonlóan július elsejétől 
ellenőriz és büntet. Az idő-
járástól függően a parlagfű 
korábban is megjelenhet, 
érdemes időben felkészülni 
az irtására. A leghatéko-
nyabb eszköz erre a benzi-
nes fűkasza. Kétütemű mo-
torja révén bárhol használ-
ható, a damillal füvet, gyo-
mot, míg a késes vágószer-
kezetével akár a vastagabb 
fás ágakat, bokrokat is 
gond nélkül hatékonyan irt-
hatunk. Nagyobb területre, 
illetve vastagabb szárú 
gyomok esetén érdemes az 
erősebb motorral (2-3LE) 
szerelt változatokat válasz-

tani. Karbantartása egy-
szerű, a vágófejnél lévő haj-
tást kell zsírozni erre a cél-
ra készült grafitos zsírral. 
Télire ki kell járatni a mo-
torból a keveréket, ugyanis 
a maradék keverék tavasz-
ra szétválik és a motor nem 
indul be. A fűkaszák ter-
mékkínálata széles, a kö-
vetkező kérdések megvála-
szolása elengedhetetlen. 
Mekkora a terület, milyen 
gyakorisággal, egy-egy 
munkavégzés mennyi időt 
fog igénybe venni, milyen 
jellegű növényeket szeret-
nénk vele vágni. Ezek alap-
ján megkülönböztetünk 
hobbi-, félprofi- és ipari ka-
tegóriájú fűkaszákat, me-
lyek teljesítményben, felépí-
tésben és funkciókban is el-
térnek egymástól.
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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
BABASZÍNHÁZ
Évszakok – a Kezeslábas Társulat 
előadásában
Jegyek kizárólag csak elővételben kapha-
tók. Belépő 800 Ft
Április 20-án, csütörtökön 10 órakor

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
Ízek, illatok, fények
Halmos Mónika és Vass András fotókiál-
lítása
Megtekinthető április hónapban

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
„Mit mondanak a madarak?”
Fehér Zsuzsa fotókiállítása
Megtekinthető április hónapban

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csudarumli Padlásműhely By: Sziszi
Ajándékok, játékok, dísztárgyak varró-
géppel, fűrésszel, ecsettel és szeretettel 
készítve
Megtekinthető május 10-ig

KLUBÉLET
IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Költészet napja
Arany János művei születésének 200. év-
fordulója alkalmából
Április 13-án, csütörtökön 15.30 órától
KERTBARÁT KÖR
Aktuális kerti teendők
Klubnap növény- és vetőmag-cserebe-
rével
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 21-én, pénteken 17 órától
KÉZMŰVES KLUB
Fonalgrafika
Vezeti Tamaskáné Jakab Margit. Belépő 
300 Ft
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Április 22-én, szombaton 10 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

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

VILÁGJÁRÓ ESTÉK
A drágakövek szerepe az emberiség 
történetében
Dr. Nagy Béla geológus előadása
Április 18-án, kedden 17 órakor
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként

A múzeum tetőtéri előadóterme 
és a kocsiszín rendezvényekre 

bérbe vehető kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

ÁPRILIS 14–17-IG  
KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA TART!

FELNŐTTKÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
A magyar költészet gyöngyszemeiből
Április 18-ig

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Levelek József Attilához – Kiss Gyöngyi 
Zsuzsánna absztrakt festményei
Megtekinthető április 18-ig
Kirinovits Éva könyvszobrász
Interaktív bemutatóval egybekötött kiál-
lítás megnyitó
Április 19-én, szerdán 17 órakor

NYITNIKÉK
Könyvtár a vásáron
Érdi Nyitnikék – kiállítás és vásár, az Érd 
Arénában
Április 23-án

PROGRAM
A gorál-lengyelek hagyományos 
hangszeres zenei kultúrája
Előadó Agócs Gergely néprajzkutató. A 
LEMKE és a CSZVK közös rendezvénye
Április 22-én, szombaton 15 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Április hónapban

BABA-MAMA KLUB
Anyukáknak és babáknak  
kb. 7 hónapos kortól 3–4 éves korig
Április 21-én, pénteken 10 órakor

MESESZOMBAT
Legjobb barátom a kiskutyám
Némedi-Varga Tímeával
Április 22-én, szombaton 10.30 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁS
A Föld napja
Állatok és természet a zenében
Április hónapban

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
TÁRLAT
Természetes szépségek
Kércz Tibor fotóművész természetfotó-
kiállítása
Megtekinthető április 22-ig

Az ingyenes előadásokon várunk minden érdi és Érd környéki 50 év feletti érdeklődőt.
A minden előadáson részt vevő szenior hallgatók az utolsó alkalommal oklevelet kapnak.

TANULNI SOHASEM KÉSŐ!

ÉRDI
SZENIOR
AKADÉMIA

2017
Érd Megyei Jogú Város
Idősügyi Tanácsa
és a Zsigmond Király Egyetem
szervezésében
IngyEnEs KÉpZÉs Indul
50 ÉV fElETTIEKnEK

Helyszín:
szepes gyula
Művelődési Központ
(Érd, Alsó u. 9.)

2017. április 19. szerda, 15 óra
Dr. Jászberényi József
(Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatója).
Téma: Idősödő világ

2017. április 26. szerda, 15 óra
Lévai istván informatikatanár
Téma: Alapvető számítógépes
és internetes ismeretek

2017. május 17. szerda, 15 óra
veresné Dr. báLint Márta
(Semmelweis Egyetem, Budapest)
Téma: Mit együnk és mit ne együnk időskorban?

2017. május 24. szerda, 15 óra
suLyok taMás adjunktus
Téma: Okostelefonok, tabletek
és más eszközök a tanulás szolgálatában

A 2017. I. fÉlÉV ElőAdásAI:
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Április 17., HÉTFŐ
19:00 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
19:45  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–EUbility Group Békéscsabai ENKSE
21:15 Élő örökségünk  5/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:45  Bibliai szabadegyetem    

40/90. rész 
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
23:45 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Tűzijáték

Április 18., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 r33-as fesztivál
 Butterfly Effect
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:50  Műábránd 
22:05  2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE–TARR Andráshida SC (ism.)
23:45 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

Április 19., sZErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

42/90. rész 
21:00 50 éves a lukin Zeneiskola 
 Jubileumi hangverseny
23:15 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:45 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

Április 20., CsÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 94. rész
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–EUbility Group Békéscsabai ENKSE 
 (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

Április 21., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Első fesztivál
 dokumentumfilm
20:30 sztárportré 94. rész 
21:00 Műábránd 

21:15 Mintha nem  otthon lennénk
  dokumentumfilm 
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 22., sZOMBAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 70. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 50 éves a lukin Zeneiskola
  Jubileumi hangverseny 
23:15  Bibliai szabadegyetem    

42/90. rész 
  0:15 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:45 Tűzijáték

Április 23., VAsÁrNAp
19:00 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Mintha nem otthon lennénk
  dokumentumfilm 
22:40 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:10 Érdi panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré 

– sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 A tudomány mai állása 
ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel  
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval

  Az Érd FM 101.3 délutáni 
információs műsora

18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.



Szociális Gondozó Központ - Érd
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Vörösmarty Mihály utca 31.
Amunkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
• a szociális és mentálhigiénés

problémákkal küzdő egyének,
családok és közösségi csoportok
segítése a társadalmi integráció
érdekében,

• a szociális biztonság
megteremtéséhez kapcsolódó
ellátásokról és szolgáltatásokról,
valamint azok igénybevételének
formáiról megfelelő tájékoztatás
biztosítása.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola; felsőfokú szociális

alapvégzettség; okleveles
pszichológus; pszichopedagógus;
mentálhigiénés szakember;
felekezeti szociális munkás;
viselkedéselemző; okleveles
szociális munkás; okleveles
szociálpolitikus; családterápiás
konzultáns; családterapeuta;
kognitív- és viselkedésterápiás
konzultáns; gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelőtanár,
pedagógus, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár;

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

levél,

• iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,

• hozzájárulási nyilatkozat a
személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. április 28. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a

Szociális Gondozó Központ - Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Emma utca 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/396/2017, valamint a munkakör
megnevezését: családsegítő;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a

megjelölt szakirányú főiskolai vagy
egyetemi diplomával lehetséges;

• az érvényes pályázatot
benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt,

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek
megfelel.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. május 2.
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Szociális Gondozó Központ - Érd
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a gondozást-ápolást igénybe

vevő személyek önálló
életvitelének fenntartása, saját
lakókörnyezetükben történő
biztosítása;

• a speciális szakmai és
közegészségügyi előírások
betartásával területi gondozási
feladatok ellátása;

• személyes higiénével kapcsolatos
feladatok, a gondozási környezetében
végzett feladatok, élelmezés,
egészségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium; általános

ápoló és asszisztens; szociális
gondozó ápoló OKJ,

• magyar állampolgárság, büntetlen
előélet,

• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló

bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 5. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális

Gondozó Központ - Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/408/2017, valamint a munkakör
megnevezését: házi gondozó;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a

megjelölt végzettséggel lehetséges;
• az érvényes pályázatot

benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt;

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. május 8.
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Szociális Gondozó Központ - Érd
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

ÁPOLÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 2.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• az ellátottak testi-lelki jólétének

biztosítása,
• az egészségügyi team tagjaként

a szakfeladatok koordinálásával
részt vesz a preventív, egészség-
megőrzési, egészségfejlesztési
folyamatokban,

• a szakma irányelveinek megfelelően
tevékenykedik,

• segíti a gyógyító-megelőző
tevékenység hatékony működését.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium; általános

ápoló és asszisztens; szociális
gondozó ápoló OKJ,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló

bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. április 28. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a

Szociális Gondozó Központ - Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Emma utca 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1/395/2017,
valamint a munkakör megnevezését:
ápoló;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a

megjelölt végzettségekkel tölthető be,
• az érvényes pályázatot

benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt,

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, melyek hiánytalanul
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó
a kiírt feltételeknek teljes mértékben
megfelel.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. május 2.
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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

A Lukin László Zeneiskola
FELVÉTELI MEGHALLGATÁSOKAT TART

2017. április 24-május 3. között
a 2017/2018-as tanévre

a központi épületeiben és kihelyezetett tagozatain.

A következő hangszerekre (tantárgy) várjuk a jelentkezőket:
zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét,

szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, gitár, harmonika,
ütő, magánének, valamint szolfézs zenei előképző.

További információk:
www.erdizeneiskola.hu;
Tel: 06 23 365 641;

valamint az irodában (Érd, Felső u. 33.).
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Az Érdi Szivárvány ÓvodaTusculanumTagóvoda,
továbbá az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva
Bölcsőde épületegyüttesének energetikai felújítása

Sajtóközlemény
Megkezdődtek az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum
Tagóvoda, valamint az Érdi Kincses Óvoda és az Apró
Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítási-kivitelezési munkái.
A projektet a Magyar Állam és az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásként
249,84millió Ft-tal támogatja, ami az elszámolható költségek 100%-át jelenti.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. június 21-én a„Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című KEHOP-5.2.9-16 azonosítószámú felhívásra. A 2017.
február 21-én kelt támogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. március 09-én került aláírásra.

A KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 azonosítószámú projekt átfogó célja ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések
megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.
Jelen konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javításához és megújuló energiafelhasználás fokozására
irányuló beruházásokmegvalósításához. ÉrdMegyei JogúVáros Önkormányzata olyan projektet valósít meg, amely a fosszilis
energiahordozó-megtakarítás következtében csökkenti hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását. Az Érdi Szivárvány
Óvoda Tusculanum Tagóvoda és az Érdi Kincses Óvoda - Apró Falva Bölcsőde épületegyüttese műszaki, hőtechnikai állapota
elavult, ennek következtében jelentős megtakarítási lehetőség van az épületek energiafelhasználásának csökkentésében a
beruházás megvalósulását követően.

A pályázat által támogatott tevékenység: az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5.
sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével, azaz lapostető szigetelés, nyílászáró
csere, homlokzati és lábazati szigetelések megvalósításával.

A beruházás 2017. április elején elindult, amennyiben a munkálatok az ütemterv szerint haladnak a felújított intézmények
várhatóan 2017. október elején átadásra kerülnek.

További információ kérhető:
Arató Zsolt, sajtófőnök
06-23-522-354
arato.zsolt@erd.hu
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Szociális Gondozó Központ - Érd
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Idősek Nappali Ellátása

MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Jázmin utca 8.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• az Alapellátás (házi szociális

gondozás, szociális étkeztetés, Idősek
Klubja) koordinációs feladatainak
ellátása;

• saját otthonukban élő idősek részére
biztosítja a szabadidő hasznos
eltöltését kulturált körülmények
között;

• segítséget nyújt szociális
problémák megoldásában,
krízishelyzetek megelőzésében
és kezelésében, a lelki (mentális)
egészség megtartásában, annak
támogatásában.

Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola; felsőfokú szociális

alapvégzettség; közösségi szociális
munkás vagy felsőfokú egészségügyi
végzettség mentálhigiénés
végzettséggel; viselkedéselemző;
pszichológus;

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

bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. április 28. A
pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23
520 362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális

Gondozó Központ - Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/397/2017, valamint a munkakör
megnevezését: mentálhigiénés
munkatárs;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a

megjelölt végzettséggel lehetséges;
• az érvényes pályázatot

benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt;

• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó
a kiírt feltételeknek maradéktalanul
megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 2.
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Tis ztelt 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 módosításáról 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 tele
pü lés   rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(kormányrendelet) eljárásrendje szerint zajlik. 
A tervmódosításról a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetek 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, melyeknek 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 
területek, 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 un. véleményezési 
dokumentáció. A dokumentáció megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Csoportban (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 20ig 
várjuk Érd MJV Polgármesteri Hivatalnak címezve – 2030 Érd, Alsó u. 1. 
– vagy a Főépítész Csoportnak elektronikusan megküldve a foepitesz@
erd.hu email címre.
Segítő közreműködését megköszönve:
 T. Mészáros András polgármester
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Egészségügyi világnap

Élet-halál kérdések a Gárdonyiban
Cukorbetegség, tumorok és eutanázia – olyan fogalmak, 
amelyekről azt gondolnánk, leginkább a felnőtteket, fő-
ként az idősebb korosztályt érintik. A Gárdonyi iskola 
gimnazistái mégis épp ezekről a témákról szerettek vol-
na többet megtudni az intézmény idei tudományos dél-
utánján.

Hároméves hagyomány az 
Érdi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és Gimnázium-
ban, hogy ismeretterjesztő 
előadásokat tartanak az áp-
rilis 7-ei egészségügyi világ-
nap alkalmából. Idén az or-
vosi statisztikákban leg-
gyakrabban előforduló be-
tegségek, a diabétesz és a 
tumorok keltették fel a gim-
nazisták érdeklődését, vala-
mint a felnőttek körében is 
tabuként kezelt eutanáziáról 
is szerettek volna többet 

megtudni. Az előadásokat 
követően az érdi Vöröske-
reszt vezetőjének segítségé-
vel az újraélesztés technikai 
kivitelezését is gyakorolhat-
ták.

A cukorbetegség típusai-
ról, kialakulásának okairól, 
tüneteiről, szövődményeiről 
és kezeléséről Bokor Károly 
tartott előadást, aki a beteg-
ség leírása mellett a megelő-
zés lehetőségeiről is beszélt, 
hangsúlyozva, hogy a Ma-
gyarországon a cukorbete-

gek száma egyre növekszik. 
Napjainkban közel három-
millió embert érint, ami a 
lakosság csaknem egyhar-
madát jelenti.

Dr. Göncziné dr. Skalicz-
ky Tímea az eutanáziáról 
tartott rövid ismertetőt. 
Maga a szó „jó vagy könnyű 
halált” jelent. A doktornő ki-
emelte: Magyarországon 
sem az aktív, sem a passzív 
eutanázia nem engedélye-
zett, viszont a halálos beteg-
ségben szenvedő embernek 
önrendelkezési joga van. Ez 
annyit jelent, hogy gyógyít-
hatatlan betegsége esetén 
joga van ahhoz, hogy vissza-
utasítsa az ellátást.

Bokor Károly a napjaink-
ban szintén gyakori megbe-

tegedésekről, a tumorokról 
beszélt dióhéjban. Két típusa 
támadhatja meg a szerveze-
tet: jó- és rosszindulatú da-
ganat. Az utóbbi a veszélyes, 
mert gyorsan kialakul és 
növekedik, s hamar áttéte-
ket okozhat. Megelőzni szű-
réssel lehet; ma már minden 
daganatos betegségre van-
nak szűrési módszerek, ér-
demes velük élni, mert az 
idejekorán felismert rosszin-
dulatú tumorok hatékonyab-
ban gyógyíthatóak.

Az iskola tudományos dél-
utánja gyakorlati feladattal 
zárult. Janzsó Mónika, a 
Vöröskereszt helyi szerveze-
tének vezetője az újraélesz-
tési technikát mutatta be a 
gimnáziumi tanulóknak, 

majd a bátrabbak maguk is 
megpróbálkozhattak a fel-
adattal.

Kérdésünkre Lepp Ta-
más Márk elmondta: fontos-
nak tartja, hogy a diákság 
figyelmét még idejében fel-
hívják a gyakran előforduló, 
súlyos betegségek kialaku-
lásának okaira. Hozzátette: 
mivel neki is van egy cukor-
beteg osztálytársa, nem tű-
nik távolinak ez a probléma. 
Tapasztalatai szerint ma 
már a szülei és az idősebb 
korosztály is egyre jobban 
odafigyel a táplálkozására, 
a rendszeres mozgásra, 
mert tudják, így őrizhetik 
meg az egészségüket – zárta 
szavait a gimnazista.

QQ B. Edit

Szakmák Éjszakája
Másodízben rendezik meg a szakképzési centrumok, illetve 
a szakképző iskolák a Szakmák Éjszakáját: április 21-én 
bepillantást engednek a műhelyek világába, a különböző 
szakmák rejtelmeibe.

A Kós Károly Szakképző Is-
kola tanári kara és 10–11. osz-
tályos diákjai is többféle bemu-
tatóval, eseménnyel készülnek 
a nagy napra, jobban mondva 
éjszakára, így el tudnak jönni 
a napközben dolgozó szülők, 
illetve tanuló általános iskolá-
sok is.

– A kezdeményezés célja, 
hogy a szakmák megismerése 
és választása könnyebb legyen 
– hangsúlyozta Dózsa Lajos 
igazgató, hozzátéve: a rendez-
vény nemcsak a hatodik-hetedi-
kes diákoknak, hanem a már 
végzettséggel rendelkező, de 
nehezen elhelyezkedni tudó fia-
tal felnőtteknek kínál lehetősé-
get arra, hogy közelebb kerülje-
nek egyes szakmákhoz.

A Kós iskolában este hattól 
éjjel fél tízig tízféle programban 
vehetnek részt az érdeklődők.

– A legkeresettebb hiány-
szakma a villanyszerelő, a be-
mutató a tanműhelyben zajlik 
majd. Az irodai titkár gyakorla-
ton információs dokumentum 
szerkesztésével, laminálásával 
és spirálozásával ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők. A cuk-
rászoknál az ezerarcú marci-
pán lesz a középpontban, míg a 
pincérektől az elfelejtett angol 
felszolgálási stílust tanulhatjuk 
meg. A Bocuse d’or szakácsver-
seny házi fordulóját is ekkor 
tartjuk. Tanboltunkban eladó 
gyakorlat zajlik majd, és lesz 
több tanműhelyi bemutatkozó 

foglalkozás is: karosszériala-
katos, központifűtés- és gázhá-
lózat-rendszerszerelő, autósze-
relő. Iskolánkban szeptember-
ben újra indul a gépi forgácsoló 
és szerszámkészítő szakma. Az 
érdeklődők megtudhatják, 
hogy a gépi forgácsolás és szer-
számkészítés főleg számítógé-
pen zajló tervezést jelent, nem 
pedig nyakig olajos, fémforgá-
csokkal teli műhelyben dolgoz-
nak a diákok – hangsúlyozta az 
igazgató, hozzátéve: e hiány-
szakmák egyre népszerűbbek a 
fiatalok körében; az új osztály 
szeptemberben maximális lét-
számmal indul majd.

– Fontos tudni, hogy a hiány-
szakmákban tanulók már ki-
lencedikben tanulmányi ösz-
töndíjban részesülnek, függet-
lenül a tanulmányi eredmény-
től. Aki ezeket választja, nem-
csak kurrens szakmára tesz 
szert, hanem anyagi támoga-
tást is kap – húzta alá az igaz-
gató.

A közszolgálati ügyintéző 
szakma is bemutatkozik ezen 
az éjszakán; a bemutatóban a 
rendvédelmi szervek szakem-
berei is részt vesznek majd.

A Szakmák Éjszakájára több 
iskolai osztályt várnak, de ter-
mészetesen egyéni látogatókat 
is szívesen látnak a Kós iskola 
tanárai, diákjai. Előzetes re-
gisztráció nem szükséges; a 
rendezvény ingyenesen látogat-
ható. Q ÁdÁm K.

A nagy főzelékcsata
Zöldborsóleves, almaleves, paradicsomleves, 
krumpli- és lencsefőzelék, sztrapacska – ezeket a 
fogásokat főzte az ország összes szakközépiskolás 
szakácstanulója, és szolgálta fel minden pincérnek 
készülő diákja a kilencedikesek szintvizsgáján.

Természetesen nemcsak 
e kettő, hanem az összes 
szakközépiskolai szakon 
szintvizsgát kellett tenni-
ük a kilencedikeseknek – 
aki ezen nem ment át, az 
ugyan ismételhet, de job-
ban jár, ha új szakmát vá-
laszt magának.

A Kós szakiskolában 
százhúsz diák tett szint-
vizsgát a napokban. La-
punk a múlt csütörtöki 
megmérettetésen járt: hu-
szonnégy szakács- és ti-
zenhárom pincértanuló 
vizsgázott éppen.

– A szakácstanulók azt 
főzik, ami az általuk hú-
zott tételen szerepel. Há-
rom órájuk van elkészíteni 
a levest és a főételt, amit a 
pincértanulók szolgálnak 
fel – mondta lapunknak Fe-

kete Tibor, az iskola taná-
ra, hozzátéve: aki levizs-
gázik, az elsajátította a 
szakma alapjait, és külsős 
gyakorlati helyen tanulhat 
a nyáron. A diákok döntő 
többsége sikerrel veszi ezt 
az akadályt.

– Már nem izgulunk; a 
vége felé járunk – mondták 
mosolyogva a szakácsta-
nulók fél tizenkettő tájban. 
Izgulhattak viszont a pin-
cértanulók, akiknek amel-
lett, hogy felszolgálták a 
két fogást és szervírozták 
az ásványvizet, a kávét, a 
díszterítést is be kellett 
mutatniuk.

– Kicsit izgulok – árulta 
el mosolyogva az egyik fia-
talember. – Külön nem ké-
szültem a vizsgára, hiszen 
órán nagyon sokat tanul-

tunk, és úgy éreztem, men-
ni fog – tette hozzá.

A fiataloknak a fenti fel-
adatokon kívül fel kellett 
ismerniük mesterségük 
eszközeit (késfajták, tála-
lóeszközök), és számot kel-
lett adniuk arról is, hogy 
ismerik a pincér szakkife-
jezéseket is – árulta el 
Dósa Edit gyakorlati okta-
tásvezető, a vizsgabizott-
ság egyik tagja.

– A vizsgabizottságnak 
figyelnie kell azt is, hogy a 
felszolgálásnál hogyan 
kommunikálnak, mennyi-
re magabiztosak – jegyez-
te meg Dósa Edit.

A pincérek, szakácsok 
megmérettetése volt a 
Kós iskolában az utolsó 
szintvizsga: a sikeresen 
levizsgázott diákok a 
nyári gyakorlatukat már 
külső helyszíneken tölt-
hetik; tanulószerződése-
ket kötnek a vállalko-
zókkal és ösztöndíjat 
kapnak. Q Á. K.

A szakácstanulóknak három órájuk volt elkészíteni a levest és a főételt



Kérjük, támogassák az adó
1% felajánlásával a Sirius
Állat- és Természetvédel-
mi Alapítványt!

Adószámunk
18707379-1-13.
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Érd i húsvét lengyel szokásokkal
Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület a korábbi 
évekhez hasonlóan a múlt hétvégén is lengyel szokások 
felevenítésével ünnepelte meg a közelgő húsvétot. Több 
mint félszázan gyűltek egybe a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár olvasótermében, hogy közösen emlékezzenek 
meg a kereszténység legnagyobb ünnepéről.

Mindenki batyuval érke-
zett. Ki süteménnyel, ki hi-
degtállal, ki meg gyümölcs-
csel vagy itallal gazdagítot-
ta a fehér asztalokat, ame-
lyeket később vidám társa-
ságok ültek körül. A sokféle 
kínálatból ezúttal sem hiá-
nyozhatott a pácolt hering, 
no meg a szokásoknak meg-
felelően elkészített töltött 
tojás sem, amivel egymás-
nak áldást és minden jót kí-
vánnak az ünnepek alkal-
mából.

A múlt szombati rendezvé-
nyen P. Marciszkiewicz To-
masz – Tamás atya áldotta 
meg a töltött tojást meg a sok 
finomságot. A budatétényi 
verbita szerzetesrend veze-
tője öt éve szolgál hazánk-
ban, kiválóan beszéli a nyel-
vünket, így lengyelül és ma-
gyarul is imádkozott.

Bazsóné Megyes Klárá-
tól, az egyesület vezetőjétől 
megtudtuk, hogy a lengyelek 
a húsvét előtti Pálmavasár-
napot – amit nálunk virágva-

sárnapként ismernek – igen 
látványos felvonulással 
szokták megünnepelni. Dí-
szesebbnél díszesebb, hatal-
mas „pálmákat” készítenek 
s azokkal vonulnak fel reg-
gel a templomba. A könyv-
tárban látható díszített pál-
ma legfeljebb 2 méteres lehe-
tett, ám, aki Lengyelország-
ban ki szeretne tűnni, vagy 
az a célja, hogy megnyerje a 
„pálmaversenyt”, akár 15 
méteres pálmát is készít, dí-
szít magának. A farudakra 
épített, színes szalagokkal 
és virágokkal díszített pál-
mákkal még a falvak is ver-
senyre kelnek egymással.

Húsvét hétfőjén pedig – 
ahogyan nálunk is – nagy 
hagyománya van a locsolás-

nak. De nem házról-házra 
járva, kölnivízzel, hanem az 
emberek az utcán öntögetik 
le egymást vízzel – idézett 
fel néhány lengyel húsvéti 
népszokást Bazsóné Megyes 
Klára.

Az egyesület a legközeleb-
bi rendezvényét április 22-én 
tartja, amikor szintén a vá-
rosi könyvtárban a gorálok 
zenei kultúrájáról hallhat-
nak előadást az érdeklődők.

QQ Bálint áBrahám

A rendezvényen P. Marciszkiewicz Tomasz áldotta meg a sok finomságot

Szí nházi gyermekrajzok
Diákok alkotásaiból nyílt kiállítás a múlt csütörtökön 
a művelődési központ aulájában. A tárlat különleges-
sége abban rejlik, hogy alkotóik egy konkrét színházi 
élményt dolgoztak fel munkáikban.

Térségünk általános is-
koláiból négyszáz gyermek 
élvezhette még februárban 
az Apolló Színház Nemo ka-
pitány című előadását Ér-
den. A Verne-regény halha-
tatlan hősének kalandjai 
napjainkban is képesek a 
gyermekek képzeletvilágát 
magukkal ragadni. 

A diákok érdeklődését 
látva az Apolló Színház 
rajzpályázatot hirdetett Én 
így láttam Nemo kapitányt 
címmel. Az érdekelte a szí-
nészeket, miként élték meg 
a nebulók a látottakat, mi 
maradt meg leginkább az 
emlékezetükben és mind-
ezt hogyan képesek ábrá-
zolni. A kiállítást Heidin-
ger Zoltán, a színház veze-
tője nyitotta meg a Szepes 
aulájában. A Szépművésze-
ti Múzeum munkatársa, aki 
színművész és képzőmű-
vész is, kiemelte: a gyere-
kek remekül megörökítet-
ték a történeteket, sőt ese-
tenként a színészek ma-

gukra is ismertek az alko-
tásokon.

Falucskai Ágnestől, a 
Gárdonyi iskola pedagógu-
sától – aki a gyermekek 
színházi látogatásainak 
szervezője – megtudtuk, 
hogy rengeteg értékes pá-
lyamunka érkezett nem-
csak az érdi, hanem a kör-

nyék több általá-
nos iskolájából is, 
ami azt bizonyítja, 
hogy a diákoknak 
maradandó él-
ményt jelentenek a 
színházi előadá-
sok.

Heidinger Zol-
tán elárulta, az 
igazi verseny csak 
a hétvégén indult, 
s április végéig 
tart: név nélkül 

felkerül minden egyes mun-
ka az Apolló Színház kö-
zösségi oldalára, majd a 
legtöbb szavazatot és meg-
osztást összegyűjtő rajz 
szerzője értékes különdíj-
ban részesül. A művész 
azonban most sem érkezett 
üres kézzel: a legsikere-
sebb alkotások szerzőit a 
Nemo kapitány szereplői-
nek aláírásával díszített 
bögrével és két személyre 
szóló színházjeggyel aján-
dékozta meg.

Díjazottak: Botos Lili, 
Csontos Dorina, Dávid 
Erna, Farkas Koppány, 
Hervai Bence, Pető Diána, 
Tóth Csaba. Q Bálint E.

Botos Lili és Csontos Dorina rajzát értékeli 
Heidinger Zoltán

Egy  százalék, még egy esély
A Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány 
több mint tizenegy éve üze-
melteti Érd ebrendészeti 
telepét és állatmenhelyét. 
Céljuk, hogy a gyepmester 
által behozott kutyák a ka-
ranténidejük lejártával 
még egy esélyt kapjanak 
az életre: visszakerülhes-
senek eredeti gazdájuk-
hoz, vagy ha ez nem lehet-
séges, új gazdát találjanak 
nekik. Évente mintegy 
350–400 állat kerül a gon-
dozásunkba, jelenleg 130 
kutya él a telepen.

– A gyepmester által ösz-
szeszedett kutyák a karan-
ténidő lejártával hozzánk 
kerülnek. Megkapják a 
szükséges oltásaikat, és 
gondoskodunk nemcsak fizi-
kai, hanem lelki jóllétükről 
is, hiszen e kutyáknak reha-
bilitációra is szükségük van 
– hangsúlyozta lapunknak 
Böjtös Andrea, az alapít-
vány elnöke, hozzátéve: 
munkájukat sok önkéntes is 
segíti.

– Nagyon fontosnak tart-
juk a társadalmi szemlélet-
formálást: rajzpályázatok-
kal, egyéb, a menhelyen vagy 
külső helyszínen tartott 
programokkal szeretnénk 

ráébreszteni az embereket a 
felelős állattartás fontossá-
gára és mikéntjére. Kapcso-
latban állunk a helyi iskolák-
kal is: sok középiskolás tölti 
nálunk a közösségi szolgála-
tot. Örökbefogadási szán-
dékkal hozzánk érkezőknek 
tanácsot, segítséget nyúj-
tunk, hiszen sokan maguk 
sincsenek tisztában azzal, 
hogy milyen méretű, habitu-
sú állat illik a családjuk kö-
rébe. Sokan mondják, hogy 
tőlünk nem könnyű állatot 
örökbefogadni – ennek az az 
oka, hogy a kutya érdekeit 
nézzük, hogy a lehető leg-
megfelelőbb gazdához kerül-
jön, és ne éljen át újabb trau-
mát. Ivartalanítási akciókat 
is szervezünk, amennyiben 
erre pályázati támogatásból 

módunk nyílik: átvállaljuk 
az állatorvosi költség bizo-
nyos részét. Erre mindig 
nagy az igény, így most is 
szervezünk ilyen akciót – tet-
te hozzá Böjtös Andrea.

Az alapítvány Érd Megyei 
Jogú Város támogatásával 
működik; az innen szárma-
zó bevételből fizetik a telep 
rezsijét, a dolgozók bérét és 
a karbantartási költségeket.

– A kutyák etetését, kom-
binált védőoltását, az állatok 
gyógyítását és ivartalanítá-
sát civil és céges felajánlá-
sokból, illetve az adó 1%-
ából fedezzük. Ez a támoga-
tás nagyon fontos számunk-
ra; hozzájárulások nélkül 
csődbe mennénk – zárta 
szavait Böjtös Andrea.

QQ ádám

Az érdi alapítvány nagyon fontosnak tartja a társadalmi szemlélet-
formálást is
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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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

Estevan „U” sarokgarnitúra
rendelhető két féle színkombinációnan
345 x 160 x 90 cm. Fekvőfelület: 130 x 295
158.900 Ft helyett most 149.900 Ft
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ZUMBA
egy kicsit másképp!

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

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

Péntekenként 10-11 óráig,
Csütörtökönként 17-18 óráig. 46
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Nag yvárosi bűnmegelőzés
A rendőrség tavaly a Házhoz jövünk elnevezésű akció-
jával szólította meg közvetlenül a lakosságot, ami idén 
a Nagyvárosi bűnmegelőzési akcióval folytatódik. Az 
induló programnak az elmúlt hétvégén a parkvárosi 
Interspar áruház volt az első érdi állomása.

Péntek délutántól vasár
nap estig az ünnepi bevá
sárlás során rengetegen 
találkozhattak az Inter
sparban segítőkész rend
őrökkel, akik nemcsak szó
rólapon, hanem élő szóban 
is fontos bűnmegelőzési ta
nácsokkal látták el a lako
sokat. Az Érdi Rendőrkapi
tányság és az Érdi Polgár
őrség mellett kitelepültek a 
Határvadász toborzó mun
katársai is, akik bővebb fel
világosítást adtak a prog
ramról és a jelentkezés le
hetőségeiről, feltételeiről.

Dr. Szellák Norbert kapi
tányságvezető lapunknak 
nyilatkozva elmondta: a 
rendőrség arra törekszik, 
hogy minden lehetséges fó
rumon felhívja a lakosság 
figyelmét, miként óvhatják, 
védhetik meg értékeiket és 
hogyan kerülhetik el, hogy 
vagyon elleni bűncselek
mény áldozataivá váljanak. 
Hozzáfűzte: a rendőrség 
természetesen ettől függet
lenül is megtesz mindent 
annak érdekében, hogy az 
esetleges elkövetőket elfog
ja és rács mögé juttassa. A 
lakosok pedig akkor nem 
adnak alkalmat a tolvajok
nak, ha a parkoló autóban 
nem hagynak értéktárgya
kat és ha használják ottho
nukban a kiépített vagyon
védelmi rendszert.

Ugyancsak fontos, hogy a 
melegebbre forduló időjá

rásban is zárják a nyílászá
rókat, sőt, ezt akkor is te
gyék meg, ha „csak” a hátsó 
kertben tartózkodnak – ta
nácsolta városunk rendőr
kapitánya, majd hozzátette: 
a rendőrségnek és a polgár
őrségnek nemcsak a bűn
megelőzési programokban 
kiváló az együttműködése, 
hanem a járőrszolgálatok
ban is nagy segítség szá
mukra a polgárőrök önkén
tes munkája.

Macsotay Tibor, az Érdi 
Polgárőrség vezetője kifej
tette: a stratégia kidolgozá
sánál az fogalmazódott 
meg, hogy személyesen kell 
minél több embert megszó
lítaniuk ahhoz, hogy a 
program sikeres legyen, s a 
fontos információk minél 
szélesebb körben célba ér
jenek. Macsotay elmondta 
még, hogy a polgárőrök 
azért érik el könnyebben a 
lakosokat, mert döntő több
ségük szintén itt helyben él. 
Ők valamennyien a saját 
környezetükben teljesíte
nek szolgálatot, jól ismerik 
az ott élő embereket, akik
kel kölcsönösen megbíznak 
egymásban – zárta szavait 
Macsotay Tibor.

Az érdiek a Nagyvárosi 
bűnmegelőzés program ke
retében a város különböző 
pontjain találkozhatnak 
majd a jövőben a rendőrség
gel és a polgárőrséggel.

QQ BE

Meg erősödött az Életfa
Fel lehet-e dolgozni, ha sé-
rült gyermekünk születik? 
Hogyan hat egy ilyen élet-
helyzet a család minden-
napjaira? Megőrizhető-e a 
női és társadalmi szere-
pünk és a család egysége? 
Erre kaphatott választ az a 
tizenkét édesanya, aki részt 
vett az Életfa Csoport Egye-
sület által szervezett él-
ményfeldolgozó tréningen.

A harmincórás, térítés
mentes segítő beszélgetések 
az Életfa Csoport szervezé
sében valósulhattak meg, a 
Dr. Dizseri Tamás Habilitá
ciós Központ, illetve az Em
beri Hang alapítvány segít
ségével és a Fogyatékos Sze
mélyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
támogatásával. A segítő be
szélgetéseket dr. Pintér Gá-
bor főiskolai tanár tartotta: 
havonta egyegy alkalom
mal találkozott a szülőkkel.

– A személyközpontú, ön
ismereti és pszichodráma 
foglalkozások a résztvevők 
személyes fejlődését és a ne
hezebb élmények feldolgozá
sát szolgálták. A legnagyobb 
feladat a sérült gyermek el
fogadása, illetve elfogadta
tása. Jellemző, hogy kevés 
lelki segítséget kap az, aki
nek sérült gyermeke szüle
tik – vélekedett a Pető Inté
zet tanára, hangsúlyozva: a 
koraszüléseknél a gyermek 
fejlődésének gondosabb 
utánkövetésére lenne szük
ség, hogy időben felismerjék 
és kezelni tudják a problé
mákat, hiszen minél koráb

ban kezdődik meg a fejlesz
tés, annál hatékonyabb le
het.

A részt vevő anyukák po
zitív élményekről adtak szá
mot, nagyon sok mindent 
megtapasztalhattak, és elfo
gadó közösség épült e pár 
hónap alatt. Ahogy az egyik 
édesanya, Melinda megfo
galmazta: voltak könnyek, 
nehezebb pillanatok, de in
kább a jókedv dominált.

– Nem hittem volna, hogy 
ilyen eredményes lesz a tré
ning. Ráadásul átélhettem, 
hogy mások is hasonló prob
lémákkal küzdenek, mint én 
– mondta az anyuka, akinek 
ötéves kisfia oxigénhiány
nyal született. – Jó lenne 
még több ilyen alkalom, akár 
havonta kétszer is. Még ha 
az ember lelkileg a helyén is 
van, tud mit tanulni, és fel
dobja a napját – tette hozzá.

Mint Tarsoly Anikótól, az 
Életfa Csoport egyik alapító
jától megtudtuk, a visszajel
zések alapján minden részt
vevőnek adtak valamit a se
gítő beszélgetések.

– Volt, aki nagyon elzárkó
zó volt kezdetben, most vi
szont azt mondta: úgy érzi, 
megtalálta az utat, amerre 
mennie kellene. Ha már egy 
ilyen mondat elhangzik, az 
fantasztikus eredmény. Eb
ből a kis csoportból kiala
kult az Életfa magja; a részt
vevők barátokká váltak, se
gítséget kérnek és nyújta
nak egymásnak. Szeretnénk 
folytatni ezeket az alkalma
kat, akár kívülállók részvé
telével is, és nem csak az 
Életfa Csoport tagjaival – 
mondta Tarsoly Anikó.

Az egyesülettel április 23
án, az Érd Körbén ismerked
hetnek meg az érdeklődők: a 
főtéren kreatív és mesesar
kot állítanak majd fel, ahol 
együtt játszhatnak ép és ka
cifántos gyerekek.

– Szeretnénk, ha az embe
rek látnák, hogy a sérült gye
rekek és szüleik is ugyan
olyan szeretetre méltó, bol
dog családként tudnak mű
ködni, és nekik is igényük 
van a társaságra, szórako
zásra – zárta szavait. Q Á. K.

Az egyesülettel április 23-án, az Érd Körbén ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők
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B+M Hungária Kft • H-2045 Törökbálint • Tópark 4 • www.baustoff-metall.hu • T +36 23 337 730 • F +36 23 510 730

gipszkarton rendszerek•
akusztikus álmennyezetek•
hőszigetelő rendszerek•
tűzvédelmi burkolatok•
beltéri ajtók•
revíziós nyílások•
vakolati rendszerek•

www.baustoff-metall.hu
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Idegen vizeken
Április 19. és 22. között Debrecenben rendezik a fel-
nőtt úszó országos bajnokságot, amely az Érdi Úszó 
Sport Nonprofit Kft.-nek a ciklus legfontosabb verse-
nye lesz, ám a teljes évet tekintve csak egy lépcsőfok 
a nyári világesemények előtt.

– Januárban kezdtük el a 
második makrociklust, ez 
április közepén a felnőtt 
országos bajnoksággal fe-
jeződik be. Erre készül az 
egész csapat. A cél az, 
hogy ezen a versenyen 
mindenki az egyéni leg-
jobbját próbálja megúszni 
– nyilatkozta lapunknak 
az érdi úszók mesteredző-
je, Selmeci Attila.

– Az utolsó versenyünk 
Besztercebányán volt, úgy 
érzem, jól sikeredett. Ter-
mészetesen úgy versenyez-
tünk, hogy nem pihentünk 
rá. Ezt a hetet még meg-
nyomjuk, de hamarosan el-
kezdődik az úgynevezett 
formába hozás, a versenyre 
való végső, közvetlen felké-
szülés, ami két és fél hetet 
vesz igénybe – mondta az 
ob-ig tartó időszakról az ér-
diek trénere, hozzátéve: fo-
kozatosan csökkentik a ter-
helést, először a kilométert 
veszik vissza, aztán az 
edzésszámot. Selmeczi At-
tila bízik benne, hogy így 
csúcsformában fognak le-
utazni Debrecenbe.

A fő versenyeken kívüli 
időszak az úszóknál legin-
kább a szinten tartásról 
szól, azaz ilyenkor nem az 
adott versenyen elért helye-
zés, hanem az időeredmény 
az elsődleges (nyilvánvaló-
an a kettő függ egymástól), 
ilyenkor nem az egyéni re-

kordokhoz, hanem az aktu-
ális állapothoz mérik az 
adott sportoló eredményeit. 
Ilyen tekintetben jól állnak 
az érdiek, hiszen a beszter-
cebányai viadalon négy 
versenycsúcsot is úsztak. 
Milák Kristóf 100 méter 
pillangón elért eredménye 
magáért beszél: a fiatal te-
hetség a versenykiírás mi-
att „csak” korosztályában 
lett aranyérmes, pedig ide-
jével másfél másodperc-
cel(!) előzte meg a felnőttek 
első helyezettjét, Biczó 
Bencét.

– Nagyon erős mezőny 
lesz. Ha csak a pillangó-
úszást nézzük, a világ első 
három pillangósából kettő 
magyar: Cseh László az 
olimpia előtt ranglistaveze-
tő volt, a másik pedig az 
olimpiai bronzérmes Ken
deresi Tamás – mondta 
Selmeci Attila, utalva arra, 
hogy Milák Kristóf kik ellen 
áll rajtkőre.

Az érdiek az ob-t követő-
en, nyáron több nagy verse-
nyen is érdekeltek lehetnek, 
hiszen az izraeli ifjúsági 
Európa-bajnokságon, a bu-
dapesti vizes-világbajnok-
ságon, az indianapolisi ifjú-
sági világbajnokságon, a 
tajpeji Universiadén és a 
győri Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon is 
részt vehetnek.

QQ Domi

LABDARÚGÁS

Új  középpályás az Érdi VSE-nél
Az angol Stoke City-t és a 
Ferencvárosi TC-t is meg-
járó 29 éves középpályás, 
Zsivóczky Norbert az Érdi 
VSE-ben folytatja pályafu-
tását.

Az 1988-as születésű Zsi
vóczky Norbert pályafutása 
az FTC-nél kezdődött, ahon-
nan a 2006-os szezon után 
már az U17-es válogatottság-
gal a háta mögött távozott az 
angol Stoke City utánpótlás-
együtteséhez. Innen egy 
idény után visszatért a fővá-
rosi zöld-fehérekhez, majd 
megfordult a Diósgyőrnél és 
Pápán is, mielőtt 2011-ben 
ismét visszatért a Fradihoz. 
A 2012/2013-as évadban a 
Szigetszentmiklóst erősítet-
te, aztán a Kaposvárt és a 
Soroksárt is megjárta. A kö-
zéppályás tavaly súlyos sé-
rülést szenvedett, de már 
majd’ egy hónapja az Érdi 
VSE-nél készül.

– Tetszik a társaság, na-
gyon jó edzések vannak, jól 
érzem magam és remélem, 
hogy ez így is marad. Egyelő-
re minden pozitív, a társak 
jól fogadtak és a mesterrel is 
sikerült mindent megbeszél-
nünk. Egy évet most kihagy-
tam, egy nagy sérülés után 
jövök vissza, úgyhogy nem 
azt néztem, hogy előre vagy 
hátra lépek, hanem hogy jó 
helyre kerüljek. Szakmai 
szempontból ez teljesen meg-
felel. A stáb teljes mértékben 
támogat, azon vagyok, hogy 
vissza tudjak kerülni a kör-
forgásba. Természetesen az 

sem utolsó szempont, hogy 
első helyen vagyunk, de lát-
szik a csapaton is, hogy jó 
munka folyik – fogalmazott 
Zsivóczky Norbert, aki el-
mondta: a legfontosabb dolog 
számára, hogy jó edzésmun-
kát tudjon végezni, az, hogy 
mennyit tud játszani, egyelő-
re másodlagos.

– Meccsen ott legyek, be-
álljak először tíz-húsz perc-
re, és ha majd kezdem visz-
szanyerni fizikális erőmet, 
akkor nyilván egyre több le-
hetőséget szeretnék kapni – 
tette hozzá Zsivóczky, aki 
Kaposváron védekező kö-
zéppályásként szerepelt, de 
elmondása szerint a támadó 
szekció jobban ízlik neki.

– Lényegében támadó va-
gyok, de a védekezéssel is jó 
barátságban vagyok, ha kell 

és az a csapat érdeke, akkor 
védekezek is – mondta az 
Érdi VSE új játékosa, aki 
erősségei között az egy-egy 
elleni helyzeteket, a ziccer 
passzokat, kulcspasszokat, 
illetve a pontrúgásokat 
emelte ki. 

Az Érdi VSE az NB III Nyu-
gati csoportjának 26. fordu-
lójában a Tatabánya FC el-
len játszott volna, de a Ko-
márom-Esztergom megyei 
együttest kizárta a Magyar 
Labdarúgó Szövetség, így 
Limperger Zsolték szabad-
naposak voltak. Miután pe-
dig a rivális ETO FC Győr 
hazai környezetben 4–0-ra 
legyőzte a Videoton FC má-
sodik csapatát, így az érdiek 
visszacsúsztak a tabella má-
sodik helyére.

QQ Domonkos Bálint

Zsivóczky Norbert a Csornai SE elleni szombati meccsen debütálhat 
új csapatában

Harmadszor rendezte meg az Érdi VSE sakk szakosztálya a Minaret 
Kupa nyílt rapid versenyt. A legfiatalabb versenyző tizenegy, a leg-
idősebb pedig nyolcvanhat éves volt. Négy forduló után szoros él-
mezőny alakult ki: hárman voltak az élen azonos pontszámmal, és 
fél ponttal lemaradva többen követték őket. Az utolsó forduló előtt 
viszont már csak ketten maradtak esélyesek az első helyre. Végül 
azonos pontszámmal, de jobb Buchholz-értékkel Szilágyi Sámuel 
vihette haza a kupát. Az előző győztes Sinka Csaba második helyen 
végzett. További díjazottak: 3. Pápai János, 4. Tóth Ferenc, 5. Hor-
váth Péter, Miklós Tamás különdíj.

Szoros végjáték

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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Eur ópában a kilencedik!

Kilencedik helyen végzett 
a horvátországi Splitben 
rendezett súlyemelő Euró-
pa-bajnokság 69 kilogram-
mos súlycsoportjában Jung 
Beáta érdi súlyemelő.

Pályafutása során eddig 
leginkább a B-csoportos 
küzdelmekben volt érdekelt, 
ám a horvátországi konti-
nensviadalra már A-csopor-
tosként jutott ki. Az érdi 

sportoló 203 kilo-
grammos össze-
tettel zárt, miután 
98 kilót szakított 
és 105-öt lökött. 
Ezzel az ered-
ménnyel szakí-
tásban ötödik, lö-
késben tizenegye-
dik helyen zárt, s 
összesített ered-
ménye alapján a 
kilencedik helyen 
végzett.

Jung szakítás-
ban a 93 és a 98 
kilós sikeres eme-
lések között a 97 
kilóba belehibá-
zott, ám a 100 ki-
lóval a számot 
m á s o d i k k é n t 
záró brit Rebekah 
Tilertől is csak 

két kilóval maradt el, az 
orosz Romanova tizenkét(!) 
kilóval előzte meg társait.

Az érdi súlyemelő a tava-
lyi, norvégiai Európa-baj-
noksághoz képest két helye-
zést javított, s összesített 
eredménye is tizenhárom 
kilóval több, mint az olimpiai 
kvalifikációs kontinensvia-
dalon elért eredmény.

QQ D.B.

Jung Beáta tizenhárom kilóval jobb volt, 
mint tavaly

KÉZILABDA

Egy  pont az MTK ellen
A K&H női kézilabda liga 19. fordulójában 25–25-ös dön-
tetlent játszott az MTK Budapest vendégeként az ÉRD 
női kézilabdacsapata.

Már az első támadása 
után előnybe került a hazai 
együttes, amely Termány 
Rita góljával szerezte meg 
a vezetést, erre Katarina 
Krpezs-Slezák válaszolt 
hétméteresből, s a követke-
ző két gólt is ez a két játékos 
szerezte. A folytatásban vi-
szont úgy lépett el a főváro-
si csapat, hogy előbb 
Krpezs, majd Szabó Laura, 
végül Mireya González is 
büntetőt hibázott, s az em-
berelőnyös helyzetekkel 
sem tudtak mit kezdeni az 
érdiek.

Az egész első félidőben 
masszívan két-háromgólos 
előnyben volt Golovin Vla-
gyimir csapata, amely két 
perccel a szünet előtt már 
néggyel ment. Majd a fordu-
lás után az ÉRD többször fel-
kapaszkodott egy gólra, ám 
eleinte nem sikerült egyenlí-
teni, 2–2 után egészen a 
negyvenedik percig kellett 
várni arra, hogy ismét egál 
legyen (19–19), de a vezetést 
ekkor sem tudta átvenni 
Szabó Edina együttese.

A mérkőzés háromnegye-
dénél még kettővel vezettek 

Kovács Grétáék, de ezután 
kilenc percig nem tudták be-
venni Janurik Kinga kapu-
ját, s Kiss Nikolett, Barján 
Bianka, valamint Mireya 
González góljaival az 53. 
percben a meccsen először 
vezetett az ÉRD (22–23), 
amely két perccel a lefújás 
előtt is előnyben volt, de Da-
kos Noémi is válaszolt.

Az utolsó percben pedig 
Larissa Araújo hibázta el a 
meccslabdát, miután föléej-
tett, így maradt a 25–25-ös 
döntetlen.

– Egész héten jól dolgoz-
tunk, abban bíztunk, hogy 
ezen a meccsen ez ki fog jönni. 
Nagyon rosszul kezdtük a 
mérkőzést, amire készültünk, 
azokból folyamatosan gólokat 
kaptunk és mi nem tudtuk gól-
ra váltani azokat a labdákat, 
amik ziccerek voltak. Jól vé-
dekeztünk, de abból nem tud-
tunk indulni – értékelt Barján 
Bianka, az ÉRD irányítója.

– A végeredményről any-
nyit, hogy igazságos döntet-
len született, mert mindkét 
csapatnak meg volt az esélye 

megszerezni a győzelmet. A 
saját csapatom teljesítmé-
nyére az tudom mondani, 
hogy jó szellemben dolgoz-
tak, de nagyon sok olyan hi-
bát csináltak, ami ezen a 
szinten elfogadhatatlan – ér-
tékelt Szabó Edina, hozzáté-
ve: a védekezésük csak na-

gyon rövid időkre állt össze, 
s ez biztos, hogy kevés.

Janurik Kingáék legköze-
lebb április 15-én, 18 órakor 
lépnek pályára, amikor az 
ÉRD Arénában fogadják az 
EUbility Group Békéscsabai 
ENKSE gárdáját.

QQ Domonkos

MTK BUDAPEST–ÉRD 25–25 (16–13)
Elektromos Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Bócz, Wiede-
mann
ÉRD: JANURIK – KRPEZS 7 (2), M. González 2, A. Bulatovics 2, 
Kisfaludy 2, Klivinyi 3, Araújo 1. Csere: Gridnyeva (kapus), 
Signaté, 1, Szabó L., Barján 2, KISS N. 3, Gulyás, Fekete B. 2. 
Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 12, ill. 4 perc; Hétméteresek: 1/0, ill. 5/2

Jó szellemben, de sok hibával játszott az Érd az Elektromos Sport-
csarnokban  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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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
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A Duna Vitex Kft. Magyarország legnagyobb hajlékony csiszolóanyag feldolgozó vállalata.
Cégünk 1992-ben alakult a német VSM AG leányvállalataként, amely a világ vezető csiszo-
lóanyag gyártói közé tartozik és több, mint 150 éves hagyománnyal és tapasztalattal ren-
delkezik. A Kft. tevékenysége hajlékony csiszolóanyag konfekcionálása. E területen vezető
szerepet tölt be és fontos részt vállal az anyavállalat világméretekben jelentős csiszoló-
anyaggyártó tevékenységében. A Duna Vitex Kft. az utóbbi 4 évben több, mint 3 milliárd
forintos beruházást valósított meg Budafokon található telephelyén, ezáltal modern 21.
századi munkakörülményeket teremtve.

Gyártó üzemünkbe keresünk kollégákat az alábbi betanított pozíciókba:

Elvárások:
• önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre való képesség,
• pontosság, önellenőrzés,
• terhelhetőség, szükség szerint túlóra vállalása,
• kétműszakos munkarend vállalása (5:40-14:00; 14:00-22.20)

Előnyök:
• gyártó üzemben szerzett tapasztalat

Amit nyújtunk:
• versenyképes kiemelkedő bérezés, legális bejelentett jövedelem,
• vonzó juttatási csomag (cafeteria)
• munkába járás támogatása,
• teljesítménnyel arányos mozgóbér
• magas szintű szakmai képzés, teljes körű betanítás, mentorprogram
• változatos, fejlődési és előre lépési lehetőségekben gazdag munkakör,
• jó munkahelyi légkör, modern munkakörnyezet
• biztos munkahely egy dinamikusan fejlődő vállalatnál.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük küldje el pályázati anyagát e-mailben a
pályázott pozíció feltüntetésével a job@dunavitex.hu vagy postai úton ill. személyesen a
következő címre: Duna Vitex Kft, 1222 Budapest, Nagytétényi út 72-76. (portán leadható).

• gépkezelő (egyéni és csoportos munkavégzés)

• csomagoló

www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

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

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEGLENCSE
AJÁNDÉK TRENDI SZEMÜVEGKERETTEL

már 39.500 Ft-ért
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres
CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ

munkakörbe.
•magaskereseti lehetőség
•bérenkívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

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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Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

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

Érdeklődni telefonon:
06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75. 46
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NoNprofit
közszolgáltató kft.

Teljes munkaidős

köNyvelő
munkatársat keres.

FELADATOK: A céghez beérkező szállítói szám-
lák kontírozása, könyvelése • vevői- és szállítói
folyószámlák egyeztetése •pénztári pénzfor-
galom könyvelése • banki utalások kezelése,
vezetése • a bankszámlaforgalom ellenőrzése •
banki könyvelés • főkönyvi kartonok havi egyez-
tetése • részvétel az éves zárásban

ELVÁRÁSOK: Min. 2-3 éves, nagy volumenű
számlamennyiség könyvelésében és rendszer-
ben történő rögzítésében szerzett szakmai
tapasztalat • rendszerszemléletű gondolkodás
• felhasználó szintű számítógépes (MS Office)
ismeret

ELŐNYT JELENT: Pénzügyi,főkönyvi könyve-
lésben szerzett szakmai tapasztalat

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK, TULAJDON-
SÁGOK: Precíz, pontos munkavégzés, megbíz-
hatóság • hibák kiszűrésének képessége • len-
dületesség és gyorsaság • lojalitás, tulajdonosi
szemléletmód

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Érd
Jelentkezésmódja: önéletrajzokat a következő
címre kérjük elküldeni:eth@eth-erd.hu
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Ha örökbe fogadná Pannát vagy Candyt, 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.

Gaz  dikereső

Panna 5–6 év közötti, kis-
testű, kedves, vidám, em-
berekkel és kutyákkal is 
békés, nyugodt természe-
tű, ivartalanított szuka. 
Kertes házban érezné jól 
magát, akár egyedüli ked-
vencként is.

Candy 3 év körüli, közepes 
termetű, barátságos, ivarta-
lanított szuka. Érden találták 
azonosító nélkül, de senki 
nem kereste. Más kutyákkal 
általában jól kijön. Kertes 
házban érezné jól magát, 
ahol eleget mozoghat.

VÁLLALKOZÁS

Alu-fa-műanyagredőnyökmotoros,
gurtnis javításaahívásnapján.

Napellenzők javítása
ponyvacserével,újakkészítése.

Tel.:06-23-378-161,
06-30-2051207

alszakal1@gmail.com

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

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

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

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

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 45
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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

41
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

ÁLLÁST KÍNÁL

AMAPEI Kft.
keres sóskúti gyárába:

automata-
gépsor kezelőt
Feltétel:
• általános gépészethez tartozó szakmun-
kásvizsga

• targoncavezetői engedély
• gépészeti alapismeret

logisztikai
asszisztenst

Feltétel:
• Középiskolai végzettség
• Logisztikai területen eltöltött gyakorlat

Előny:
• Középfokú angol nyelvtudás

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6.
és allas@mapei.hu

címekre kérjük elküldeni.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

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

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA
Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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ÁLLAT - NÖVÉNY
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SzabolcsiMg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden szakszerű met-
szést, fa és veszélyes fák bizton-
ságos kivágását, elszállítással,
sövény és tuják vágását, bozó-
tirtást, fűkaszálást, kerttakarí-
tást, rotálást. 06-20/312-76-76.

Biatorbágyi Ipari Parkban található ipari
tisztítógépeket, takarítóeszközöket
értékesítő cég az alábbi munkakör
betöltésére keres munkatársat:

Szervizes
Követelmények:
• elektromos végzettség és mechanikában
való jártasság,

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

Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk!
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A Kludi Szerelvények Kft.
fizikai munkára

segédmunkásokat
keres.

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

Izrael József
Jelentkezni személyesen:

Diósd, Homokbánya u. 75.

megváLtozott
munkaképességűek

JeLentkezését IsváRJuk.
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Munkavállalókat keresünk 8 óra
munkaidőre, éjszakai műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba törökbálinti irodaház takarí-
tására. Pályázni fényképes öné-
letrajz küldésével lehet a bar-
bara.bodo@hu.issworld.com e-
mail címen vagy a 06-20/428-
8999 telefonszámon.

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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Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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SZABADIDŐ
Érd központjában közismert csa-

ládi bölcsődénkbe fiatalos, kre-
atív kisgyermekgondozót fel-
veszünk kiemelt bérezéssel.
Tel.: 06-30-6253924

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

Kertész szakmunkást és motoros
fűkaszát használni tudó kollé-
gát keresünk, kiemelt bérezés-
sel. Tel.: 06-30-6980114

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

Alkalmi pultost keresek. Tel.: 06-
30-8658756

INGATLAN

Budapesttől 40 km-re, az 51-es
út mentén 400 négyszögöles
telek családi házzal, termő gyü-
mölcsössel eladó áron alul. Tel.:
06-20-5158333

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 45

92
03

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

456508

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

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9317-114, 20/9351-817

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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EGÉSZSÉG

463209

Leszokni a dohányzásról még sosem volt ennyire egyszerű!
Zéró elvonási tünet, 100% garancia.

dr. Masason Tibor 06-30-9712-414

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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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

VEGYES

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

Garázsvásár! Április 17-től Érd,
Rákóczi Ferenc u. 77. Kerékpár,
fűnyíró, motor alkatrészek, Sim-
son MZ Riga, Yamaha robogó,
terménydaráló, kukoricamor-
zsoló, seprűkötőgép. Tel.: 06-
20-582-7394

Gyermekfelügyeletet vállalok al-
kalmanként, óvodából, iskolá-
ból elhozatal, betegség esetén
felügyelet, gépkocsival rendel-
kező nyugdíjas hölgy vagyok.
Telefon:: 06-23-378643, 06-30-
2807891

Kiadó 50 nm-es, összkomfortos
lakás, egyedülálló vagy nyugdí-
jas házaspár részére, házimun-
ka ellenében. Tel.: 20/380-18-
76.

18 db vasbeton, I gerenda (19 cm
magas, 2,6 m hosszú) 50 e Ft-
ért elvihető. Tel.: 06-20-502-
4560

Idős ember kíséretét, segítését,
utaztatását vállalom, gyakorlat-
tal, leinformálhatóan. Tel.: 06-
30-834-6494

Eladó Singer varrógép és 2 nagy-
méretű cserepes fikusz. Tel: 06-
30-3884144.

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

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

TÁRSKERESÉS

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

46
30

88

11,5 kg háztartási PB 3800.- Ft/db
23 kg ipari PB 7000.- Ft/db
Motorikus gáz 10,5 kg 4500.- Ft/db

Megrendelés: 8:00 - 18:00
INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

46
14
14

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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MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon 8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

• Kézi csomagoló,
anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós, Gyál)
• Raktáros (komissiózó, targoncás) (Gyál, Budaörs)
Munkába szállítás, vagy munkába járás
támogatása.
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TŰZIFA
3 ÉRV, hogymost vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen száraz fával fűt

Kalodában, rönkben vagy ömlesztve
Érd, Felső utca 31/A • 06309509816

www.tuzifaker.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

4
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Konyhabútor Készítése
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ÉRVÉNYES: 2017. ÁPRILIS 1-30. Nagy választék kalandból
AUCHAN BUDAÖRS

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN MINDENPÉNTEKEN MINDEN SZOMBATON MINDENVASÁRNAP

Pick Turista Téliszalámi
400 g, 4 998 Ft/kg

2 599 Ft -600 Ft

1 999Ft

Piros alma
Ft/kg

329 Ft -130 Ft

199 Ft

Fruit of The Loom
férfi póló
Ft/db, többféle,
méret: M-3XL-ig

1 490 Ft -491 Ft

999 Ft

Mignon
Ft/kg

2 199 Ft -609 Ft

1 590FFFttt

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 áprilisban!
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52929 Ft/m2
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Új  frizurák a Fészekben
Egy érdi anyuka, Pappné Péva Krisztina néhány hónap-
pal ezelőtt azzal robbant be a köztudatba, hogy plüss-
mackókat gyűjtött a gyermekeket szállító mentőautók-
ba. Az akció olyan sikeres volt, hogy azóta is számtalan 
felajánlás érkezik a mostanra már csoporttá alakult 
Érddel Együtt szervezetnek.

Az adományok révén az 
önkéntes anyukák kapcso-
latba kerültek a Fészek 
Gyermekotthonnal is, ahol a 
múlt hét közepén egy külön-
leges jótékonysági akciót 
tartottak, ugyanis két érdi 
fodrász, Varga Henrietta és 

Boros Nikolett új frizurát 
készítettek az ott élő gyere-
keknek.

A Fészek Gyermekotthon 
Érden, a központban talál-
ható. Olyan krízisbe került 
gyerekek lakják, akik külön-
böző okok miatt – bántalma-

zás, családi problémák, haj-
léktalanság stb. – kerültek 
be. Számukra óriási dolog, 
hogy profi fodrászok készí-
tenek nekik frizurát.

Éppen ezért az Érddel 
Együtt csoport önkénteseit és 
a fodrászokat nagyon nagy 
izgalommal várták – mondta 
az Érdi Újságnak Kisnémet 
Dávidné otthonvezető. Elme-
sélte, hogy a gyerekek előző 
este hajat mostak, és izgatot-
tan beszélték, ki milyen frizu-
rát szeretne.

– Fontos kiemelnem, hogy 
Krisztináéktól mindig azt 
kapjuk, amit kérünk. Leg-
utóbb például, mivel sok kis-
gyermekünk volt, babaápo-
lási szereket kértünk és kap-
tunk: nedves törlőt, pelen-
kát, krémet. Nagyon örülünk 
a mostani felajánlásnak is, 
hiszen sokszor jelentett 
problémát akár ezer-kétezer 
forintot is fodrászra költeni. 
A mai világban nagyon nagy 
dolog, hogy valaki a szabad-
idejében jótékonykodik és 
segít másokon – zárta szava-
it az otthonvezető.

Pappné Péva Krisztina 
elmondta: nagyon sok segít-

séget kap a családjától, főleg 
a férjétől, aki vigyáz a gyer-
mekeikre, amikor ő máso-
kon segít. A szépészeti ak-
cióval kapcsolatos ötlet pe-
dig úgy jött, hogy a fodrász-
nál mesélt önkéntes munkái-
ról, s ekkor ajánlotta fel 
Varga Henrietta, hogy kollé-
ganőjével szívesen levágnák 
az otthon lakóinak a haját.

A kicsik izgatottan vár-
ták, hogy milyen frizurát 
kapnak, konkrét elképzelé-
seik voltak a hajukba nyírt 
csíkokkal kapcsolatban, 
amit végül nevelőik ugyan 
nem engedtek, tekintettel 
arra, hogy óvodások, az 
öröm azonban így is nagy 
volt.

QQ Nyilas HajNi

Készül a frizura. Pappné Péva Krisztina, Varga Henrietta és Boros Ni-
kolett az egyik kis otthonlakóval

Nagyon nagy izgalommal várták az Érddel Együtt csoport önkénte-
seit és a fodrászokat az otthonban

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

Kalodában, rönkben vagy ömlesztve
Érd, Felső utca 31/A • 06309509816

www.tuzifaker.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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ÉRVÉNYES: 2017. ÁPRILIS 1-30. Nagy választék kalandból
AUCHAN BUDAÖRS

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN MINDENPÉNTEKEN MINDEN SZOMBATON MINDENVASÁRNAP

Pick Turista Téliszalámi
400 g, 4 998 Ft/kg

2 599 Ft -600 Ft

1 999Ft

Piros alma
Ft/kg

329 Ft -130 Ft

199 Ft

Fruit of The Loom
férfi póló
Ft/db, többféle,
méret: M-3XL-ig

1 490 Ft -491 Ft

999 Ft

Mignon
Ft/kg

2 199 Ft -609 Ft

1 590FFFttt

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 áprilisban!

46
24

52929 Ft/m2

24 | 2017. április 12. |    érdikum

Új  frizurák a Fészekben
Egy érdi anyuka, Pappné Péva Krisztina néhány hónap-
pal ezelőtt azzal robbant be a köztudatba, hogy plüss-
mackókat gyűjtött a gyermekeket szállító mentőautók-
ba. Az akció olyan sikeres volt, hogy azóta is számtalan 
felajánlás érkezik a mostanra már csoporttá alakult 
Érddel Együtt szervezetnek.

Az adományok révén az 
önkéntes anyukák kapcso-
latba kerültek a Fészek 
Gyermekotthonnal is, ahol a 
múlt hét közepén egy külön-
leges jótékonysági akciót 
tartottak, ugyanis két érdi 
fodrász, Varga Henrietta és 

Boros Nikolett új frizurát 
készítettek az ott élő gyere-
keknek.

A Fészek Gyermekotthon 
Érden, a központban talál-
ható. Olyan krízisbe került 
gyerekek lakják, akik külön-
böző okok miatt – bántalma-

zás, családi problémák, haj-
léktalanság stb. – kerültek 
be. Számukra óriási dolog, 
hogy profi fodrászok készí-
tenek nekik frizurát.

Éppen ezért az Érddel 
Együtt csoport önkénteseit és 
a fodrászokat nagyon nagy 
izgalommal várták – mondta 
az Érdi Újságnak Kisnémet 
Dávidné otthonvezető. Elme-
sélte, hogy a gyerekek előző 
este hajat mostak, és izgatot-
tan beszélték, ki milyen frizu-
rát szeretne.

– Fontos kiemelnem, hogy 
Krisztináéktól mindig azt 
kapjuk, amit kérünk. Leg-
utóbb például, mivel sok kis-
gyermekünk volt, babaápo-
lási szereket kértünk és kap-
tunk: nedves törlőt, pelen-
kát, krémet. Nagyon örülünk 
a mostani felajánlásnak is, 
hiszen sokszor jelentett 
problémát akár ezer-kétezer 
forintot is fodrászra költeni. 
A mai világban nagyon nagy 
dolog, hogy valaki a szabad-
idejében jótékonykodik és 
segít másokon – zárta szava-
it az otthonvezető.

Pappné Péva Krisztina 
elmondta: nagyon sok segít-

séget kap a családjától, főleg 
a férjétől, aki vigyáz a gyer-
mekeikre, amikor ő máso-
kon segít. A szépészeti ak-
cióval kapcsolatos ötlet pe-
dig úgy jött, hogy a fodrász-
nál mesélt önkéntes munkái-
ról, s ekkor ajánlotta fel 
Varga Henrietta, hogy kollé-
ganőjével szívesen levágnák 
az otthon lakóinak a haját.

A kicsik izgatottan vár-
ták, hogy milyen frizurát 
kapnak, konkrét elképzelé-
seik voltak a hajukba nyírt 
csíkokkal kapcsolatban, 
amit végül nevelőik ugyan 
nem engedtek, tekintettel 
arra, hogy óvodások, az 
öröm azonban így is nagy 
volt.

QQ Nyilas HajNi

Készül a frizura. Pappné Péva Krisztina, Varga Henrietta és Boros Ni-
kolett az egyik kis otthonlakóval

Nagyon nagy izgalommal várták az Érddel Együtt csoport önkénte-
seit és a fodrászokat az otthonban


