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2030 Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351

MOST KÉRJEN IDŐPONTOT INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA!

HALLOTTA-E?

Hallókészülék-viseléssel csökkenthető
a halláskárosodással összefüggésbe
hozható szellemi leépülés valószínűsége.

A hallókészülékek segíthetnek.
Forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26480972
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Ingatlant

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

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

www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu

A feltüntetett árak általános forgalmi adót nem tartalmazó nettó árak. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze.
A Sipos Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nemminősül szerződéses aján-
latnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről kérjük, érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésünkben! Az ajánlatban kínált Citroën
Jumper vegyes fogyasztása 6,4l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.
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„Napokig raktuk a homokzsákokat, és figyeltük a buzgárokat”
Interjú Bulik István polgárőrrel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 18. szám    2017. május 10.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Elb allagott háromszáz véndiák
Több mint háromszáz diák bal-

lagott el pénteken Érd három kö-
zépiskolájából. A Gárdonyi végzős 
osztályai még csütörtökön elültet-
tek egy-egy rózsafát az iskola ud-
varában – ez már hagyomány az 
intézményben, ahol 2014-ben vég-
zett az első gimnáziumi évfolyam. 
Az Érdi Szakképzési Centrum 
Kós Károly Szakképző Iskolájá-
nak ballagási ünnepségén Urbán 
Jonatán diákpolgármester, aki 
az intézmény tanulója, a tizen-
egyedikesek nevében búcsúzott 
az idén ballagó mintegy száz di-
áktársától. A Vörösmarty gimná-
ziumból 161 diák ballagott el pén-
teken. Mint Szilasné Mészáros 
Judit igazgató hangsúlyozta, az 
idei végzős évfolyamon a tanulók 
több mint fele, 84 diák jeles vagy 
kitűnő bizonyítványt szerzett.

(Képünk a Gárdonyi ballagásán 
készült, fotó: Ádám Katalin)
� n�18. oldal

Azbesztpala és árvalányhaj

Közel négyszáz zsák, több konténer és gyűjtőkocsi 
telt meg szombaton a várostakarító akcióban, amely-
ben több helyi szervezet és lakos is részt vett. Az éj-
szakai esők dacára több mint száz ember jött el, hogy 
megtisztítsa a városi zöldterületeket.  n�3. oldal

Új diákpolgármester-jelöltek

Április végén lezárult az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 
képviselőjelölt-állítása a 2017/18-as tanévre. A három 
érdi középiskola diákpolgármester-jelöltjei a múlt 
szerdai polgármesteri sajtótájékoztatón mutatkoztak 
be és ismertették programjukat.  n�7. oldal

Országos bajnok a Delta

Végső győztesként zárta a Delta RSE Érd lánycsapata 
az országos mini bajnokság (OMB) szegedi fináléját. A 
csoportmérkőzéseket és a keresztjáték csatározásait 
a legjobb négyért szombaton rendezték. Tátrai Zsa-
nett különdíjban is részesült.  n�21. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Azb esztpala és árvalányhaj
Hét helyszín, több mint száz ember, 120 köbméternyi 
összegyűjtött szemét, 15 tonna sitt egy délelőtt alatt – a 
tavaszi várostakarítás láthatóan számtalan szerveze-
tet, önkéntest mozgósított. Sokan nem csupán szomba-
ton, hanem egész héten takarítottak, hogy megtisztít-
sák a várost övező zöldterületeket az illegális szemét-
halmoktól.

Közel négyszáz zsák, több 
konténer és gyűjtőkocsi telt 
meg szombaton, a városta-
karító akcióban, amelyben 
több helyi szervezet és lakos 
is részt vett. Az éjszakai 
esők dacára több mint száz 
ember jött el reggel, hogy 
megtisztítsa a városi zöldte-
rületeket az illegális hulla-
déktól. A hét helyszínen zajló 
várostakarítást Macsotay 
Tibor, a polgárőrség elnöke 
koordinálta, tizenhét kollé-
gája pedig segítette a mun-
kát: zsákokat vittek (és pó-
toltak, ha elfogyott), ásvány-

vízzel, üdítővel, kesztyűvel 
látták el az önkénteseket. Ők 
tartották a kapcsolatot az 
ÉTH-val is, hiszen a hulla-
dékkezelő munkatársai he-
lyezték ki az üres és szállí-
tották el a megtelt konténe-
reket, tették gyűjtőautóra a 
zsákokat, és volt, ahol gép-
pel szedték fel a hulladékot. 
Fülöp Sándorné, az önkor-
mányzat környezetvédelmi 
bizottságának elnöke is ott 
volt minden helyszínen, segí-
tett a koordinálásban.

Az Érdi Újság tudósítója is 
bejárta a gyűjtőpontokat a 
Duna-parttól Felső-Parkvá-
ros tetejéig a polgárőrség el-
nökével – csupán oda nem ju-
tottunk el, ahol korábban kez-
dődött és fejeződött be a taka-
rítás: a Külső Római útnál az 

Eb-Dorado Kutyakiképző 
Sportegyesület az akciót 
megelőző héten több mint 50 
köbméter hulladékot szedett 
össze, aminek zömét azóta 
már el is szállította az ÉTH.

Ez ugyan kiemelkedő 
mennyiség, de szerencsére 
voltak olyan területek, ahol 
nem több lett a szemét az el-
múlt években, hanem keve-
sebb: a Duna-parton a hor-
gászegyesület önkéntesei és 
az Érd Médiacentrum mun-
katársai mintegy kétszáz 
kiló szemetet szedtek össze 
– volt már ennél jóval több is.

– Hála Istennek, a Duna-
part idén meglehetősen tisz-
ta. A korábbi években sokkal 
több volt itt a hulladék. Az 
emberek mentalitása látha-
tóan megváltozott – mondta 
lapunknak Pluhár István, a 
horgászegyesület titkára, 
hozzátéve: míg korábban fo-
telok, ágyak, bútorok is he-
vertek erdőszerte, most már 
csak háztartási hulladék, 
PET-palack, aludoboz szeny-
nyezte a környezetet.

Azokon az erdős területe-
ken, ahová már nem lehet 
autóval behajtani, szintén 
javult a helyzet. Ilyen a Tár-
noki út végén lévő erdős 
rész: most már „csak” a Ko-
lozsvári utcánál lévő sávban 
rakják le a szemetüket a jár-
művek (itt is tervezik az er-

dősáv lezárását). Az Ördög-
lovas SE önkéntesei, a kör-
nyéken lakók, valamint 
Bada Zoltán (Ö.T.H.É.T. 
Egyesület Pest megyei tago-
zatának elnöke) számtalan 
zsák szemetet gyűjtöttek 
össze itt. A kommunális hul-
ladéktól az építőanyagig 
akadt az erdőben minden: 
félig tele teásüveg, foszlott 
szőnyeg, állattetemek.

Ennek a résznek a meg-
tisztításán sok gyerek is 
dolgozott: ahogy egyikük, 
egy hetedikes kislány mond-
ta, nem először vesznek 
részt várostakarításon – 
nagyon fontosnak tartják, 
hogy tiszták maradjanak a 
zöldterületek.

A Visegrádi és Zólyomi ut-
cák végén található kiserdő 
is tiszta azóta, hogy két esz-
tendeje kitakarították és le-

zárták. Most a két utca talál-
kozásához hordják sokan a 
szemetet. Hűtőszekrény, al-
katrészek, mindenféle hulla-
dék csúfítja ezt a Fundoklia-
völgy feletti területet. Ezt a 
sávot a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat önkéntesei 
és a helyszínen lakó család 
tisztította meg: egy hatal-
mas konténert hordtak tele. 
Mint Rostás György pana-
szolta, rendszeresen lát erre 
olyan autókat, amelyekről 
ide öntik a szemetet.

A Betonozó és Búvár utcák 
végén található erdős, cser-
jés területen kutyasétálta-
tók, környékbeliek, illetve a 
Fidelitas önkéntesei takarí-
tottak. Volt, aki nemcsak 
szombaton, hanem egész hé-
ten azon dolgozott, hogy az 

eldobált autóalkatrészektől, 
építőanyagoktól megtisztít-
sák a területet. Autógumi, 
azbesztpala, szigetelőanyag 
és többféle veszélyes hulla-
dék is volt az összehordott 
szemét között, amit különvá-
logattak, és saját autójuk-
kal, utánfutóval vittek a Sas 
utcába.

– Akadt itt lakossági hul-
ladék is szép számmal – mu-
tatott körbe Balázs Attila, 
aki nem először vett részt 
várostakarításon: korábban 
a Teszedd! akcióhoz csatla-
kozott, egy másik helyszí-
nen. Az árvalányhajas, cser-
jés területen most mintegy 
húsz köbméter hulladékot 
gyűjtöttek össze.

A Tetőfedő és Nyomdász 
utca sarkán a Környezetvé-
dő Egyesület és a környéken 
élők takarítottak. Tizenöt-
húszan szedték, zsákolták a 
Törökbálint felé eső – és 
közigazgatásilag már oda is 
tartozó – erdős részen a hul-
ladékot.

– Minden korosztály kép-
viseltette magát a környező 
utcákból. Reméljük, példát 
tudunk mutatni másoknak, 
és a következő akcióban még 
többen leszünk – mondta la-
punknak az itt lakó Takács 

Éva, akitől megtudtuk azt is: 
leginkább műanyag hulla-
dék, üveg és autógumi szeny-
nyezte itt a környezetet.

– Nap mint nap sétálunk, 
kerékpározunk a Tetőfedő 
utcán, amit nagyon szépen 
rendbe hozott az önkor-
mányzat. Csak a szemét csú-
fította el ezt a területet – tet-
te hozzá.

A várostakarítás reggel 
kilenc órától délután egyig 
tartott. A polgárőrség elnö-
ke az összes állomás bejárá-
sa után lapunknak úgy fo-
galmazott: látható, hogy az 
érdiek egyre környezettuda-
tosabbak, és külön öröm, 
hogy sokan elhozták a gye-
rekeket is.

– Egyre többen csatlakoz-
nak hozzánk, és az illegáli-
san lerakott szemét mennyi-
sége is évről évre csökken. 
Nagyon köszönjük a munká-
ját minden résztvevőnek – 
zárta szavait.

Az ÉTH összesen 120 köb-
méter szemetet, 15 tonna sit-
tet, 257 darab gumiabron-
csot szállított el a várostaka-
rítás helyszíneiről. A hulla-
dékot szétválogatják, hogy 
csak az kerüljön a lerakóba, 
ami nem újrahasznosítható.

QQ ÁdÁm Katalin

A résztvevőknek köszöntet mondott T. Mészáros András pol-
gármester is, akivel a Tárnoki úti állomásnál találkoztunk. 
Mint lapunknak elmondta: természetesen az országos Te-
szedd! akcióban is részt vesz majd a város, ám ezt idén nem 
tavasszal, hanem ősszel szervezik – a várostakarításra pedig 
már most szükség volt, hiszen a magasra nőtt aljnövényzet-
ből már sokkal nehezebb eltávolítani a hulladékot.
– Vannak olyan felelőtlen lakosok, akik nem gondolják vé-
gig, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása milyen 
sokba kerül a városnak, és hogy ezt a helyi adókból fizetjük. 
Szerencsére a hathatós intézkedések, várostakarítások, 
egyes területek lezárásának köszönhetően jóval kevesebb a 
hulladék – mondta a polgármester, aki kérdésünkre el-
mondta azt is: a lezárásokat lehetőség szerint folytatni fog-
ják, kiszorítva a szemetelő járműveket a füves, fás területek-
ről, ahol inkább kirándulni kellene, nem pedig szemetelni – 
húzta alá.

Szemétszedés a Tárnoki úti kiserdőnél. Várhatóan ezt a részt is lezárják

Az árvalányhajas terület tele volt autóalkatrészekkel
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Beszélgetés Bulik István polgárőrrel

Önk ént a közösség nyugalmáért
Több mint egy évtizede járja éjszakánként az érdi utcá-
kat és ad szolgálatot a különböző városi rendezvénye-
ken. Részt vett az árvíz elleni védekezésben és volt egy-
két rázós kalandja. Nem azért lett polgárőr, hogy „intéz-
kedhessen” – talán pont ezért ő nyerte el az Érd Közbiz-
tonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat.

n ÁdÁm Katalin

– Mióta él Érden?

– Budapesten születtem, 
a XV. kerületben nőttem fel, 
Érdre 1995-ben költöztünk 
a feleségemmel. Nagyszüle-
im Paks mellett laktak, ott 
töltöttem a szünidőket, sőt, 
egy darabig ott is éltünk. A 
szüleim elváltak, édesapám 
kiköltözött az NDK-ba, új-
ranősült, majd a második 
felesége halála után, a 
2000-es évek elején haza-
költözött. Néha meglátogat-
tam odakint, de nem kap-
tam kedvet ahhoz, hogy az 
NDK-ban éljek.

– Hol tanult?

– Egy IX. kerületi szakkö-
zépiskolában végeztem, köz-
pontifűtés- és csőhálózat-
szerelőként. Akkor már Őr-
mezőn éltünk édesanyám-
mal, a valahai Osztyapenkó-
nál. A MOM Optikai Művek-
nél kaptam állást, Budán. 
Karbantartóként dolgoztam. 
Nagyon szerettem ezt a 

munkát, mert felfedezhet-
tem a gyárat: az összes szeg-
letébe bejutottam. A zárt ré-
szekbe kevesen léphettek be, 
de mivel fűtés mindenütt 
volt, én bejáratos voltam 
mindenhová.

– A MOM ma már nem lé-
tezik, bevásárlóközpont és 
lakások vannak a helyén, a 
közel százéves műemlék jel-
legű épületeket a ’90-es 
években lebontották. Ekkor 
még ott dolgozott?

– Nem. 1984-ben elvittek 
katonának, és miután le-
szereltem, kaptam egy 
olyan állásajánlatot, amit 

nem tudtam kihagyni. Hét-
főn kezdtem a MOM-ban, 
pénteken már ki is léptem 
– egy budafoki targoncaal-
katrészeket gyártó gmk-
nak lettem az anyagbe-
szerzője. Harminckét éve 
lesz novemberben, hogy 
ennél a cégnél dolgozom. 
Sokan el sem hiszik, hogy 
ennyi időt el lehet tölteni 
egy helyen…

– Hogy került Érdre?

– Megnősültem, felesé-
gemmel Őrmezőn éltünk, 
édesanyám pedig Csömö-
rön lakott. Szerettük vol-
na, ha együvé kerül a csa-
lád, de Csömör nagyon 
messze volt, én Budafokon, 
feleségem Budán dolgo-
zott, így inkább a környé-
ken keresgéltünk. Így ke-
rültünk Érdre, húsz esz-
tendeje. A fiunk már itt 
született. A feleségem is 
Érden helyezkedett el, a 
Tusculanumi óvodában 
dolgozik már tizenöt éve.

– Ahogy mesél róla, na-
gyon stabil, nem szívesen 
mozduló családnak tűnnek.

– Igen, a mi életmódunk 
még nem olyan rohanó, mint 
a fiataloké. Nekem nem hi-
ányzik a váltás, jól megva-
gyok Érden, a házamban, a 
munkahelyemen. A cég pro-
filja időközben változott, de 
én maradtam.

– A polgárőrségnek is több 
mint tíz éve tagja. Hogyan 
jutott eszébe, hogy jelent-
kezzen közéjük? Régi vágya 
volt?

– Soha meg sem fordult a 
fejemben, még a honvéd-
ségnél sem. A seregnél rá-
diós voltam, és ahelyett, 
hogy felfelé mentem volna a 
ranglétrán, majdhogynem 
alhonvéd lettem, mire le-
szereltem, a sok csibészség 
miatt. Egy barátom keltette 
fel az érdeklődésemet: a 
szomszédságban élt egy 
család, a férj, feleség ve-
lünk egyidősek, a gyerekek 
is. Összebarátkoztunk, és a 
férjjel, Klem Istvánnal, aki 
már akkor polgárőr volt, 
egyszer-kétszer kimentem, 
mert kíváncsi voltam, mi is 
a dolga egy polgárőrnek. 
Nem az vonzott, hogy akkor 
majd én intézkedhetem – 
hiszen, bár az emberek jó 
része ezt nem tudja, ne-
künk semmi extra jogkö-
rünk nincsen. Nem va-
gyunk rendőrök.

– Akkor mi az, amit tehet?

– Járjuk Érd utcáit, illetve 
segítünk a különféle rendez-
vények biztosításában. Fi-
gyelünk, és ha kell, szólunk 
a rendőrségnek. Én rendsze-
rint éjszakánként vagyok 
szolgálatban.

– Hogy zajlik egy ilyen szol-
gálat?

– Felvesszük az autót és 
bejelentkezünk a rendőrsé-
gen, hogy a járőr tudjon ró-
lunk. Megbeszéljük, hova 
menjünk, mire figyeljünk. 
Hétvégenként vissza-vissza-
térünk a szórakozóhelyek 
környékére, egyébként pe-
dig Érd utcáin gurulunk.

– Volt olyan, hogy hívniuk 
kellett a rendőrséget?

– Hogyne, nem is egyszer.

– Mondana pár példát?

– Egy alkalommal, mikor a 
Riminyáki úton mentünk, 
láttuk, hogy egy autó becsú-
szott az árokba. Az ajtók 
zárva, senki nem ült benne. 
Az üzemanyagtartálya meg-
sérült, folyt ki a benzin. Hív-
tuk a járőröket, akik lekér-
dezték az autó adatait. Kide-
rült, hogy az autó gazdája 
ivott, az árokba hajtott, majd 
a következményektől tartva 
otthagyta a kocsit. Volt, hogy 
belekeveredtünk autós üldö-
zésbe is. Budafoki kollégák-
kal, illetve a rendőrökkel 
egy közös akció keretében 
járőröztünk. A Tárnoki út 
környékén egy autó lekap-
csolt világítással jött velünk 

szembe, és mikor észrevet-
tek minket, megfordultak, és 
menekülőre fogták a dolgot. 
Utánuk mentünk, és komoly 
autós üldözés kerekedett a 
dologból: nemcsak az érdi 
rendőrök, hanem a tárnoki-
ak, battaiak, diósdiak is 
őket hajtották. A Fehérvári 
úton észrevettük a kocsit; ve-
lünk szembe jött. Meg akar-
tunk fordulni, de nem sike-
rült: nekünk jöttek. Kétszer 
megpördült az autónk a ten-
gelye körül. Én, az ajtót ki-
szakítva, métereket repül-
tem. A kollégám térített ma-
gamhoz. Szerencsére a hely-
színen elkapták a menekülő-
ket: egy lopott cuccokkal te-
lepakolt, szintén lopott autó-
val akartak lelépni. Ami en-
gem illet, a János kórházban 
kötöttem ki. Elláttak, össze-
varrták a homloksebemet és 
hazaengedtek. Aztán sajnos 
vihettek is vissza, annyira 
rosszul voltam otthon. Két-
három hétig pihenhettem 
otthon, agyrázkódással. Vol-
tak még hasonlóan mozgal-
mas esetek.

– Jól ismeri már önöket az 
érdi lakosság?

– A rosszfiúk ismernek – 
és tökéletesen tisztában 
vannak azzal, hogy nincs in-
tézkedési jogkörünk –, a la-
kosság rendszeresen talál-
kozik velünk a különféle ren-
dezvényeken és járőrözés 
közben is. Persze sokan van-
nak, akik panaszkodnak, 
hogy nem látnak polgárőrt 
az utcákon. Az igazság az, 
hogy ez a város nagyon 

Bulik István áprilisban vette át az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiz-
tonságáért Díjat T. Mészáros András polgármestertől

Sokan nem tudják, hogy a polgárőrök fizetség nélkül végzik önkén-
tes munkájukat
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AUCHAN BUDAÖRS

MINDENHÉTFŐN

MINDENCSÜTÖRTÖKÖN MINDENPÉNTEKEN

MINDENKEDDEN MINDEN SZERDÁN

Darabos tojás
Ft/db, méret: L

36 Ft -6Ft

30 Ft

Banán
Ft/kg

399 Ft -100Ft
299 Ft

476 Ft/kg

Silan Supreme öblítő
Ft/db, háromféle, 1,2 l, 716 Ft/l

1 049 Ft -190Ft
859 Ft

Vici füstölt lazac
szeletelt, 50 g, 9 380 Ft/kg

649 Ft -180Ft
469 Ft

Mátyás csemege
szalámi
750 g, 3 399 Ft/kg

3 549 Ft -1 000Ft

2 549 Ft
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nagy, mi pedig aránylag ke-
vesen vagyunk, nem tudunk 
mindenütt ott lenni. Volt, 
hogy nekem szegezték a kér-
dést: ti ezért mennyi pénzt 
kaptok? Mikor mondtam, 
hogy semennyit, döbbenten 
kérdezték: akkor minek csi-
nálod?

– És miért csinálja? A moz-
galmasság, az adrenalin mi-
att?

– Nem tudnám megmonda-
ni. Az biztos, hogy nem 
azért, hogy „intézkedhes-
sek”. A polgárőrökből kiala-
kult egy kis közösség, össze-
járunk, beszélgetünk, fő-
zőcskézünk.

– A feleségek is bekapcso-
lódnak?

– Nem, ezek szűk körben 
zajlanak. Persze van köz-
tünk női polgárőr is, rend-
szeresen adja a szolgálato-
kat.

– A fia tizennyolc éves. 
Nem szeretne az ön nyomdo-
kaiba lépni?

– Volt már kint velem, ná-
lunk tölti a közösségi szolgá-
latot is. Adminisztrál, városi 
és sportrendezvényeken se-
gédkezik. Ahhoz azonban 
még fiatal, hogy a szabad-
idejében, éjszakánként ve-
lünk üldögéljen vagy jár-
őrözzön. Inkább járkáljon a 
barátnőjével. Nem mindenki 
alkalmas egyébként polgár-
őrnek: voltak olyan jelentke-
zők, akik hamar kihullottak 
közülünk. Őket igazából az 
egyenruha vonzotta. Ezzel 
azonban nem szabad vissza-

élni. A mi teendőnk az, hogy 
a rendőrségnek, a városren-
dészetnek támogatást nyújt-
sunk. Szerintem ez sem kis 
dolog. Ha intézkedni kell, 
arra ott a rendőr. Azt persze 
nem mondom, hogy mi csak 
megfigyelő szolgálatot lá-
tunk el: nem egyszer fordult 
elő, hogy az éjszakai járőrö-
zés alatt megálltunk a tárva-
nyitva felejtett garázsajtó 
vagy kertkapu miatt egy-egy 

háznál, és figyelmeztettük a 
lakókat.

– Említette a baleseteket. 
Nemcsak polgárőrként 
szenvedett el ilyesmit, ma-
gánszemélyként is sok köz-
úti katasztrófának volt 
szemtanúja.

– Igen, mivel egy forgal-
mas és veszélyes keresztező-
dés közelében lakom. A ki-
lencvenes évek végén, mikor 
ideköltöztünk, megdöbbenve 
tapasztaltam, hogy egyes 
csoportok „orosz rulettet” 
játszanak a környéken: 
pénzben fogadtak, ki mer át-
menni megállás nélkül ab-
ban a kereszteződben, ahol 
nem neki van elsőbbsége. 
Nagyon csúnya balesetek 

voltak ebből. És sajnos fi-
gyelmetlenségből eredőek is. 
Gyakran nyújtottam elsőse-
gélyt, és tanúskodtam jó pár-
szor bírósági tárgyaláson is.

– Hogy tölti a kevés sza-
badidejét? Belefér az életébe 
valamilyen hobbi?

– Nagyon szeretek hor-
gászni. Enni már nem sze-
retem a halat, de a parton 
üldögélni, élvezni a nyugal-
mat, azt igen. Kimondottan 
sporthorgász vagyok. Van, 
akit bosszant, hogy nem fog 
halat, engem egy cseppet 
sem. Hobbinak ugyan nem 
mondanám, de régebben 
volt még egy szokásom: au-
tóban ülve, szórakozás-
képp, azt figyeltem, hogy az 

előttem haladó rendszám-
tábláján lévő matrica érvé-
nyes-e még. Előfordult, 
hogy valakit figyelmezet-
tem, hogy figyeljen oda, 
mert lejárt a műszakija. Hát 
nem köszönte meg, sőt, még 
neki állt feljebb, hogy mi kö-
zöm hozzá.

– Nyaralás?

– Néha. Amikor szabad-
ságra megyek, elvégzem a 
ház körüli teendőket, és egy 
hét után már alig találom a 
helyem. Tavaly sajnos volt 
elfoglaltságom: mélyen fek-
vő részen lakunk, sokszor 
elöntötte a kertet a víz a 
nagy nyári esők után. Volt 
olyan év, hogy a kocsi kü-
szöbe fölött is befolyt. Egy-
két éve polgárőrként részt 
vettem az árvízi védekezés-
ben Győr mellett. Napokig 
raktuk a homokzsákokat és 
figyeltük a buzgárokat. Em-
lékeszem egy asszonyra, 
akkoriban vette a házát hi-
telre, az ablakig állt a víz. 
Nem tudom, mi maradt belő-
le, mire lement az ár. Ott 
megtapasztalhattam, hogy 
a víz sokkal ijesztőbb, mint 
a tűz. Azt el lehet oltani, 
meg lehet fékezni, de az ár 
ellen nagyon nehéz véde-
kezni.

 – Idén ön vehette át az Érd 
Közbiztonságáért és Tűzbiz-
tonságáért Díjat. Hogyan 
fogadta a kitüntetést?

– Nagy meglepetéssel és 
köszönettel. Amíg az időm 
engedi, szeretnék tovább 
szolgálni.

– Nincs felső korhatár?

– Nincs. Nyilván másféle 
szolgálatot lát el egy idős 
ember, mint egy fiatal. Ál-
lóképesség kell ehhez a 
munkához, hiszen egy-
egy rendezvényen, amire 
kivonulunk, hol a nap éget, 
hol az eső áztat, és ezt bír-
ni kell.

Bulik István (jobb szélen) és a csapat. Kialakult egy kis közösség, összejárnak, beszélgetnek, főzőcskéznek
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Érd Egészségügyéért Díj
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) Önkormányzati 
rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az Érd Egészségügyéért Díj 
adományozható a város egészségügyi ellátása érdekében ki-
emelkedő tevékenységet végző orvosnak, gyógyszerésznek, 
ápoló- és kisegítő személyzetnek, valamint példaértékű munkát 
végző közösségnek. Az Érd Egészségügyéért Díj odaítélésére a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés 
adományozásáról a Közgyűlés a Bizottság javaslata szerint dönt. 
A díj átadására a Közgyűlés júniusi ülésén kerül sor. A javaslato-
kat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára kell benyújtani (Érd, 
Alsó utca 3. fsz.). Benyújtási határidő: 2017. május 15.

Érd Közneveléséért Díj
Az Érd Közneveléséért Díj azoknak a személyeknek és alkotó pe-
dagógus közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő 
eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő 
munka és a tehetséggondozás területén, illetve magas fokú pe-
dagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újsze-
rű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában. A díja-
zott személyére, a díjazandó közösségre bárki javaslatot tehet, 
aki a javasolt személy vagy közösség tevékenységét közvetlenül 
ismeri. A javaslatot írásban kell megtenni. Az Érd Közneveléséért 
Díj odaítélésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közneve-
lési és Művelődési Bizottsága tesz javaslatot a beérkezett jelölé-
sek alapján. A díj adományozásáról a Bizottság javaslata szerint 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. Az Érd Közneveléséért 
Díj pedagógusnap alkalmából kerül átadásra. A jelöléseket a kö-
vetkező címre kell benyújtani: Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8. A jelölések 
benyújtási határideje: 2017. május 15.

Emlékezés a zsidó mártírokra
A Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület 2017. május 14-én – Izra-
el állam kikiáltásának 69. évfordulója alkalmából –, vasárnap 
10.30 órai kezdettel tartja az érdi zsidó temetőben, a holokauszt 
emlékműnél az érdi áldozatokról és valamennyi zsidó mártírról 
szóló megemlékezését.

Rendkívüli felvételi eljárás
Az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájában 
hat szakgimnáziumi és hat szakközépiskolai szakmára jelentkez-
hetnek még a fiatalok, rendkívüli felvételi eljárás keretében má-
jus 8–19 között, a 2017/18-as tanévre. Szakgimnáziumi szakmák: 
autószerelő; irodai titkár; kereskedő; közszolgálati ügyintéző; 
nyelvi előkészítő irodai titkár; nyelvi előkészítő közszolgálati 
ügyintéző. Szakközépiskolai szakmák: festő, mázoló, tapétázó; 
gépi forgácsoló; karosszérialakatos; központifűtés- és gázháló-
zat-rendszerszerelő; szerszámkészítő; villanyszerelő. A jelentke-
zési lap az iskola honlapjáról tölthető le: www.koskarolyszki.hu.

Tavaszi hangverseny
Az Érdi Kamarazenekar az idei Tavaszi hangversenyét az érdi Vö-
rösmarty gimnáziumban tartja május 19-én, pénteken 18 órakor. 
Az esten Mozart és Beethoven halhatatlan művei csendülnek fel. 
A hangverseny ingyenes, a zenekar mindenkit sok szeretettel 
vár!

HÍRHASÁB

Fórum a rezsicsökkentésről
Álljunk ki Magyarországért címmel tart lakossági fóru-
mot Érden dr. Tuzson Bence kormányzati kommuniká-
cióért felelős államtitkár május 19-én 18 órakor, a Sze-
pes Gyula Művelődési Központban.

Aktuális és valamennyi 
magyar állampolgárt érin-
tő kérdésekről lesz szó a fó-
rumon – nyilatkozta la-
punknak Simó Károly, a 
Fidesz érdi szervezetének 
szóvivője.

– Brüsszel több olyan 
tervvel állt elő az elmúlt 
egy, másfél évben, amelyek 
veszélyeztetik Magyaror-
szág függetlenségét és biz-
tonságát. Ezek érintik töb-
bek között a bevándorlás-

politikát, a rezsicsökken-
tést, valamint az adó- és 
foglalkoztatáspolitikát is. 
Az erről szóló konzultáció-
ban való részvétel egy erős 
kiállás a nemzeti független-
ség mellett. Ezekről az 
ügyekről és azok előzmé-
nyeiről szól Tuzson Bence 
államtitkár fóruma, amely-
nek házigazdája dr. 
Aradszki András államtit-
kár, térségünk országgyű-
lési képviselője.

Simó Károly elmondta azt 
is, hogy vezető baloldali poli-
tikusok és sajtóorgánumok a 
sokasodó terrorista merény-
letek ellenére tagadták és 
tagadják a bevándorlás és a 
terrorizmus közötti kapcso-
latot. Az áldozatok és me-
rényletek folyamatosan nö-
vekvő száma ellenére nem 
állnak ki a polgárok, köztük 
saját szavazóik védelme, Eu-
rópa biztonsága mellett. 
Simó Károly hozzátette: min-
denkit várnak a fórumra, 
akinek fontos Magyarország 
és Európa biztonsága, vala-
mint a nemzet függetlensége.

QQ Munkatársunktól

Meg kezdődtek az érettségik
Hétfőn megkezdődtek az 
érettségi vizsgák. Ország-
szerte 108 500 diák ad szá-
mot tudásáról, Érd három 
középiskolájában pedig 
több százan tesznek érett-
ségi vizsgát.

Az Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumban 161 
végzős diák érettségizik, és 
mintegy 110-en vannak 
azok a 10., illetve 11. évfo-
lyamos tanulók, akik előre 
hozott vizsgát tesznek ide-
gen nyelvből vagy informa-
tikából – tudtuk meg Szi-
lasné Mészáros Judit igaz-
gatónőtől.

– Minden tanulónk leg-
alább egy emelt szintű érett-
ségit is tesz, mert az általuk 
megcélzott felsőoktatási in-
tézményekbe való bejutás-
hoz erre szükségük van – 
tette hozzá az igazgatónő.

A VMG-be járó diákok a 
kötelező érettségi tárgyak 
mellett előszeretettel vá-
lasztják a biológiát, a kémi-
át, a társadalomismeretet 
vagy a másik idegen nyelvet. 
Az intézmény egyben emelt 
szintű vizsgahely is: mate-
matikából, biológiából, ké-
miából, valamint nyelvekből 
írásbelizhetnek itt az ide 
járó, illetve a „külsős” diá-
kok. Emelt szintű szóbeliket 
matematikából, biológiából 
és kémiából tartanak majd.

Az Érdi SZC Kós Károly 
Szakképző Iskolában 54 
diák érettségizik. A kötelező 
tantárgyakon kívül ágazati 
érettségi keretében kereske-
delem, közlekedésgépész, 
rendészet és ügyvitel isme-
retekből vizsgáznak a diá-
kok. Mint Dózsa Lajos igaz-
gatótól megtudtuk, két tanu-

ló tesz emelt szintű érettsé-
git, rendészet ismeretekből, 
illetve testnevelésből.

– A végzősök közül a to-
vábbtanulók zöme újabb 
szakmára jelentkezik. Egye-
temi képzésben a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemet, a 
Testnevelési Egyetemet és a 
Dunaújvárosi Egyetemet cé-
lozzák meg diákjaink – 
mondta érdeklődésünkre 
Dózsa Lajos.

Míg a szakgimnazisták 
érettségiznek, a szakközép-
iskolai tanulók – hatvan diák 
– komplex szakmai vizsgát 
tesznek. Ez május 18-ával 
kezdődik majd.

Az Érdi Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
umban 50 végzős diák érett-
ségizik, és vannak olyanok 
is, akik már korábban végez-
tek, és most szintemelő vagy 
ismétlő érettségit tesznek – 
tudtuk meg Pintérné Ber-
nyó Piroska igazgatótól. 
Mint elmondta, a kötelező 
tárgyakon kívül a diákok bi-
ológia, kémia, fizika, olasz 
nyelv, rajz és vizuális kultú-

ra, testnevelés tantárgyakat 
választottak.

– Mindkét osztály átlaga 
nagyon jó, 4,2 és 4,38. Sokan 
jelentkeztek emelt szintre, 
többen biológiából, kémiá-
ból. Ami a továbbtanulást il-
leti, diákjaink műszaki pá-
lyákra, bölcsész szakokra, 
illetve tanári pályára ké-
szülnek. Az itt végző tanu-
lóknak rendszerint 60–70 
százaléka kezd felsőfokú ta-
nulmányokat. Többen egy-
két év szünettel tanulnak to-
vább – tette hozzá Pintérné 
Bernyó Piroska.

A hétfői magyarérettségi 
előtt a gárdonyis diákok in-
kább vidámnak tűntek, 
mintsem izgatottnak.

– Magyarból sokat készül-
tem, matekból nincs rá szük-
ségem – mondta az egyik 
végzős diák, aki mérnöki 
pályára készül. Kérdésünk-
re, hogy a hétvégét készülés-
sel töltötte-e, elmondta, hogy 
ezen a hétvégén dolgozott, 
mivel tanulás mellett diák-
munkát is vállal.

QQ ádáM katalin

Gárdonyis végzősök, a magyarérettségi megkezdése előtt
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A munka, a család és a biztonság költségvetése
A nemzeti konzultáció nem Európa-ellenes, sőt kifeje-
zetten Európa-párti, és az unió megújítását célozza a 
nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések megvédése érde-
kében – mondta dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési 
képviselője érdi sajtótájékoztatóján.

Magyarország „soha nem 
látott nyomás alatt van”, így 
soha nem volt aktuálisabb, 
hogy a magyar emberek ki-
álljanak Magyarország ér-
dekében. Aradszki András 
szerint ennek a legjobb esz-
köze a nemzeti konzultációs 
kérdőív kitöltése és vissza-
küldése.

– Egy ország politikája 
csak akkor lehet sikeres, ha 
a mögött ott állnak az embe-
rek – fogalmazott az állam-
titkár, aki mindenkit arra 
kért, hogy küldje vissza a 
nemzeti konzultációra adott 
válaszait.

Az országos ügyek kap-
csán Aradszki András el-
mondta, hogy múlt kedden 
hivatalosan is benyújtotta a 
kormány a parlamentnek a 
2018-as költségvetést. Az ál-
lamtitkár szerint az idén és 
jövőre is jelentős növekedés-
sel lehet számolni, ez 2018-
ra a bruttó hazai termék 4,3 

százalékos bővülését jelenti 
az idei 4,1 százalékos növe-
kedést követően. Emellett 
pedig több célzott intézke-
déssel is lehet számolni, 
amelyek a családok előrelé-
pési lehetőségeit hivatottak 
javítani.

A két évvel ezelőtt meghir-
detett és azóta folyamatosan 
bővített otthonteremtési 
programra 2018-ban 226 
milliárd forint jut, az ingye-
nes gyermekétkeztetésre 80 
milliárd forintot szánnak, és 
2018-tól már az első kilenc 
évfolyamban ingyen kapják 
a gyerekek a tankönyveket. 
Az elmúlt két évhez hasonló-
an jövőre tovább nő a kétgye-
rekesek családi adókedvez-
ménye, így havonta már 35 
ezer forint marad ezeknél a 
családoknál – ismertette a 
részleteket az államtitkár.

– A jövő évi költségvetés-
ben újabb intézkedésekkel 
segítik a foglalkoztatás bő-

vülését, nő a minimálbér és 
a garantált bérminimum, a 
munkát terhelő adók pedig 
tovább csökkennek – mond-
ta. A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium államtitkára ki-
emelte: ez a munkából élők 
költségvetése lesz, mert to-
vábbra is szeretnék elérni, 
hogy minden magyar ember, 
a családok és a vállalkozá-
sok is érezhessék az eddigi 
gazdaságpolitikai intézke-
dések pozitív hatását.

A helyi ügyekre áttérve 
Aradszki András gratulált 
az Érdi Úszó Sport Kft.-nek 
a sikeres országos bajnoksá-
gon történő részvételért, kü-
lön kiemelve Milák Kristó-
fot, aki világbajnoki A-szin-
tet úszva legyőzte Cseh 
Lászlót 100 méteres pillan-
góúszásban, és ezzel kvalifi-
kálta magát a budapesti fel-
nőtt vizes-világbajnokságra.

Az államtitkár szólt arról 
is, hogy hivatalosan is el-
kezdődött a Kelenföld–
Százhalombatta vasúti vo-
nal korszerűsítése, hiszen 
múlt héten letették a beru-
házás alapkövét az érdi 
nagyállomáson. A vasúti 
pálya fejlesztésének kereté-

ben az érintett szakaszon 
összesen 49 km hosszúságú 
hézagnélküli vágány épül, 
és a teljes kétvágányú sza-
kaszon korszerűsítik a vil-
lamos felsővezetéki hálóza-
tot. Átépül Háros, Nagyté-
tény-Diósd és Érd állomás, 
valamint Budafok, Budaté-
tény, Barosstelep, Érdliget 
és Érd felső megállóhelyek 
is megújulnak.

Aradszki András örömét 
fejezte ki azzal kapcsolato-
san, hogy a környékbeliek 
gyakran gratulálnak a be-
ruházáshoz. A Modern Vá-
rosok program kapcsán az 
államtitkár elmondta, hogy 
jó ütemben, sikeresen ha-
ladnak a program, kezdőd-
nek az építkezések, épül-
szépül Érd. 
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Bemutatkoztak az új diákpolgármester-jelöltek
Április végén lezárult az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 
képviselőjelölt-állítása a 2017/18-as tanévre. A három 
érdi középiskola diákpolgármester-jelöltjei a múlt szer-
dai polgármesteri sajtótájékoztatón mutatkoztak be és 
ismertették programjukat.

Mint T. Mészáros András 
polgármester utalt rá, szep-
tember 29-én már harmadjá-
ra választanak diákpolgár-
mestert és -képviselő-testü-
letet az érdi középiskolások. 
A három középiskola öt-öt 
képviselőjelölttel és egy-egy 
polgármesterjelölttel indul a 
választáson. A kampány 
szeptember 1-jétől szeptem-
ber 28-áig tart majd.

– Remélem, a harmadik 
ifjúsági önkormányzat is 
olyan sikeresen dolgozik 
majd, mint az előző kettő. Ez 
a kezdeményezés országo-
san is egyedülálló: önálló 
költségvetésük, önálló dön-
téseik vannak a fiatalok-
nak, amelyeket diáktársaik 
javára valósítanak meg. Re-
mélem, az a tízmillió forint, 
amivel a harmadik ifjúsági 
önkormányzat gazdálkod-
hat, szintén az érdi ifjúság 
érdekeit szolgálja majd – 
tette hozzá T. Mészáros 
András, akitől megtudhat-

tuk azt is: a polgármester- 
és képviselőjelöltek június 
közepén felkészítésen vesz-
nek majd részt.

A sajtótájékoztatón első-
ként Fodor Enikő mutatko-
zott be, és ismertette elkép-
zeléseiket. A VMG 10. osztá-
lyos tanulója jelenleg az Ifjú-
sági Önkormányzat diák-al-
polgármestere és sajtórefe-
rense. Mint mondta, az el-
múlt hét hónap tapasztalatai 
alapján döntött úgy, hogy 
idén is indul a diákpolgár-
mesteri székért.

– Szeretnénk Érd diáksá-
gát egy nagy csapattá ösz-
szekovácsolni. Programter-
vünkben szerepel a tanulást 
segítő program folytatása, a 
szalagavatók és a kirándu-
lások támogatása. A tavalyi 
év egyik legsikeresebb 
programját, a LAN-partyt is 
szeretnénk megszervezni. 
Az általános iskolások 
úszóbérlet-sorsolását a kö-
vetkező évben is meghagy-

nánk. Új ötleteink: pizzana-
pot szeretnénk megvalósí-
tani, a középiskolások kö-
zött pedig kondibérleteket 
sorsolnánk ki. Szeretnénk 
fejleszteni az iskolai beren-
dezéseket, klimatizálni a 
tantermeket. A diákok élel-
miszer-automatákat is sze-
retnének az iskolákba. Jóté-
konysági futást és úszást is 
szerveznénk – sorolta Eni-
kő, aki ismertette csapat-
építő programötleteiket is: 
szabadulószoba, falmá-
szás, evezés. Szeretnének 
egy író-olvasó találkozót 
Leiner Laurával. Diák-
fesztivált is szerveznének, 
pályaorientációs előadá-
sokkal – sorolta.

Tulipán Kincső, a Kós is-
kola 10. osztályos rendészeti 
szakos diákja szeretné szí-
nesebbé tenni a diákéletet. 
Mint elmondta, nagy gondot 
fordítanának Érd kulturális 
értékeinek megismertetésé-
re, a közösségépítésre – Du-
na-parti piknikkel, a LAN-
party folytatásával, gördesz-
kapályák építésével. Mint 
hozzátette, év iskolája-pá-
lyázatot is kiírnának, ame-
lyen a diákok saját szemszö-

gükből mutathatják be isko-
lájukat.

Lepp Tamás, a Gárdonyi 
gimnázium 10. osztályos di-
ákja már tagja a diákképvi-
selő-testületnek, és jövőre is 
szeretné az érdi diákságot 
szolgálni.

– Szeretnénk iskolaújsá-
got alapítani, amely közvetí-
tené az információkat és a 
legkülönlegesebb híreket a 
három iskola diákjai között. 
Folytatni kívánjuk a jelenle-
gi ifjúsági önkormányzat jó-
tékony célú akcióit, illetve a 

szalagavatók támogatását – 
mondta a fiatalember, hozzá-
téve: programjuk a kam-
pányidőszakig még bővülni 
fog.

Arra a kérdésre, hogy mi-
ben látják az Ifjúsági Önkor-
mányzat jelentőségét, a diá-
kok elmondták: saját maguk 
is diákok lévén, könnyebben 
tudnak eljutni a fiatalokhoz, 
és megmutathatják, hogy a 
diákok is ugyanúgy tudják 
képviselni érdekeiket, mint 
a felnőttek.

Qn ÁdÁm K.

Dr. Aradszki András gratulált az Érdi Úszó Sport Kft.-nek a sikeres ob-
részvételért

Fodor Enikő, Tulipán Kincső, T. Mészáros András és Lepp Tamás. Bíz-
nak a sikerben



SUV HÉT: MÁJUS 8-13.

METÁLFÉNY AJÁNDÉKBA A SUV HÉTEN!**

PEUGEOT 2008 SUV
Akár 3 590 000 Ft-tól használtautó-

beszámítással*

peugeot.hu

A Peugeot 2008 kombinált átlagfogyasztása: 3,9-5,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-135 g/km.

*Jelen ajánlat a 2017. április 1-től június 30-ig megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 vásárlása esetén,
amennyiben az új Peugeot 2008 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 3 590 000 Ft
indulóár a Peugeot 2008 Access 1.2 PureTech 82 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt
és használt Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft.
fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-
márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peugeot-peta.hu honlapot!
**2017. május 8. és 13. között minden új Peugeot 2008 modellhez metálfényt adunk ajándékba, amennyiben az ügyfél 2017.
május 8. és 13. között új Peugeot 2008 modellre adásvételi szerződést kötött és a vásárlás használtautó-beszámítással történt
valamelyik magyarországi, hivatalos Peugeot-márkakereskedésben. A ajándék metálfény készpénzre nem váltható, teszt- és
használtautó vásárlására nem vonatkozik. A jelen akció más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illuszt-
ráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a
kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakeres-
kedésünkben, illetve keresse fel a www.peugeot-peta.hu honlapot!

ÚJ PEUGEOT 2008 SUV

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK,
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620
www.peta.hu
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Rendhagyó néprajzóra
A játék észrevétlen és ön-
feledt tanulás, felkészülés 
a felnőttkorra, de a játék a 
paraszti kultúrában egye-
bek között a tánchagyomá-
nyok átörökítésében is 
szerepet játszott.

A gyerekek cseperedve 
szinte észrevétlenül nőttek 
bele a tánc felnőttes világá-
ba, elsajátítva a nemzedék-
ről nemzedékre öröklődő 
hagyományokat. Ezt a folya-
matot mutatta be érdi kisis-
kolásoknak rendhagyó nép-
rajzóráján a százhalombat-
tai Pesovár Ferenc Nép-
táncsuli a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban.

Az iskola és a Pesovár 
Néptáncegyüttes szívügyé-
nek tartja, hogy a gyerekek 
megismerkedjenek a népha-
gyományokkal, az ősi szoká-
sokkal, a viseletekkel, a tán-
cokkal, a dalokkal és termé-
szetesen a játékokkal is. A 
rendhagyó órák tematiku-
san épülnek egymásra, be-
mutatva a néprajzot mint  
fogalmat, majd a szülőföld-
ről elindulva a magyaror-
szági néprajzi tájegysége-
ket, a határon túli magyarok 

által lakott vidékeket, illetve 
a Magyarországon élő más 
népeket ismertetik meg a 
gyerekekkel – tudtuk meg 
Tallér Botondtól, a nép-
táncsuli tanárától, a rendha-
gyó óra levezetőjétől. Ezért 
tartanak ilyen foglalkozáso-
kat Százhalombattán és Ér-
den, a művelődési központ-
ban már másodszor, de rend-

szeresen fogadja őket a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázi-
um is.

A néptáncsuli apró és már 
nagyobb növendékei ezúttal 
elsősorban helyi, mezőföldi 
gyökerű táncokkal – a Zagy-
va Banda kíséretével – il-
lusztrálták a rendhagyó 
órán elhangzottakat.

QQ –p–

A gyerekek szinte észrevétlenül nőnek bele a tánc felnőttes világába

Ara nykor vagy jövőkép?
Az érdi képzőművészek szinte hazajárnak a sziget-
szentmiklósi művelődési központ galériájába, sokuk-
nak volt már tárlata ebben a meghitt hangulatú kiállító-
térben. Ezúttal Fritz Rautner Érden élő képzőművész 
rendelkezésére bocsátották a falakat Nyomok című ki-
állításának megrendezésére.

Az osztrák származású 
művész 1996 óta él Érden, rö-
vid idő alatt bekapcsolódott 
és beilleszkedett a helyi mű-
vészeti életbe, olyannyira, 
hogy munkásságát 2014-ben 
Érdi Művészeti Díjjal ismer-

ték el. Fritz Rautnert az 
absztrakt expresszionizmus 
követői közé szokták sorolni 
(Novotny Tihamér), olyan 
művészként, aki lelki és han-
gulati állapotának, tudat 
alatti képzeteinek közvetlen 

drámai kifejezéseként készí-
ti műveit. Olyan, kompro-
misszumok nélküli műveket, 
ahogy egy másik elemzés-
ben (Kölüs Lajos) olvashat-
juk, amelyeken a jelen zakla-
tottsága, feszült emberi vi-
szonyai és a művész belső 
zaklatottsága szólal meg. A 
képeken a kitüremkedések, 
vonalak, hurkok, pontok és 
foltok, szálak a valóságról, 
arról, hogy a világ paradox, 
kiszolgálók és kiszolgálta-
tottak vagyunk…

A megnyitón P. Szabó 
Ernő művészeti író méltatta 
a festő – pontosabban képző-
művész, hiszen Rautner 
szobrokat és úgynevezett ob-
jekteket is készít – munkás-
ságát, kiemelve a különleges 
technikai megoldásokat, 
mint a különböző festékek 
egymásra rétegzését, amitől 
a színek áttűnnek egymáson, 
még az alapvetően mono-
króm hatású képeken is. Ki-
emelte növényeknek a képbe 
való applikálását, ami külön-
leges, szokatlan, mégis ter-
mészetközeli felületeket 
eredményez, s szólt a kallig-
rafikus jelek alkalmazásá-

ról, amelyeknek jelentésük 
ugyan nincsen, de üzenetük 
annál inkább lehet. Mind-
ezek együttesen hozzák létre 
azokat az izgalmas szerkeze-
tű felületeket – lényegében a 
nyomokat –, amelyek külön-
legessé és egyedivé teszik 
Fritz Rautner képeit.

„Ezek a nyomok – mondta 
P. Szabó Ernő – egyre össze-
tettebb világot dokumentál-
nak. Aranykort talán, 
amelyben az ember képes 
volt arra, hogy harmonikus 
kapcsolatokat építsen, hogy 
az élet teljességét valósítsa 
meg, de nemcsak a művé-

szetben, hanem a minden-
napokban is. Netán egy le-
hetséges jövőben megvaló-
suló ideális világból érkező 
jeleknek foghatjuk fel a nyo-
mokat? Nem tudni. Fogad-
juk el annak a műveket, 
amiknek bizonyosan nevez-
hetjük őket: a XXI. század 
második évtizedéből érkező 
üzenetnek, közép-kelet-eu-
rópai nyomoknak, amelye-
ket egy kortársunk hagy 
maga után, aki az élet tel-
jességében gondolkodik, 
aki tudja, hogy a teljesség-
hez műalkotások létrehozá-
sára is szükség van.” Q (mnp)

A megnyitón P. Szabó Ernő művészeti író méltatta a képzőművész 
munkásságát

Fritz Rautner tárlata május 25-ig látogatható a szigetszentmiklósi 
művelődési központban

AzÉvboltja lettazérdi INTERSPAR
Az érdi INTERSPAR kapta
az Év Boltja 2017 kitüntető
címet hipermarket kategó-
riában. A díjat Faragó And-
rás, az áruház vezetője vet-
te át. A több mint 7 ezer
négyzetméteres bevásár-
lóközpontot március elején
adták át.

Az Év boltja versenyt har-
madik alkalommal hirdették
meg. A célja, hogy a vásárlók
kiszolgálása, az árukínálat,
a fenntarthatóság, a szolgál-
tatások színvonala, az üzlet
belső kialakítása, valamint
a szolgáltatásainak figye-
lembevételével felhívja a fi-
gyelmet a hazai piacon mű-
ködő legkiemelkedőbb ke-
reskedelmi egységekre. Az
idei versenyben a szakmai
zsűri döntése alapján hiper-
market kategóriában az érdi
INTERSPAR győzött.
Érden, az Iparos úti autó-

pálya-csomópont közelében
márciusban átadott bevásár-
lóközpontra mintegy 4,1 mil-
liárd forintot fordított a SPAR
Magyarország, amely ezzel
100 új munkahelyet is terem-

tett. A 7 ezer négyzetméteres,
modern megjelenésű létesít-
ményben helyet kapott egy
több mint 3 ezer négyzetmé-
teres INTERSPAR áruház,
amelyhez mélygarázst, shop-
területet, valamint SPAR to
Go éttermet is építettek.
Az ország 33. INTERSPAR

áruháza számos innovatív
szolgáltatást kínál. Ilyen a
parkolóban létesített elektro-
mosautó-töltőállomás,amely-
lyel 1-6 óra alatt bármilyen
típusú villanyautó feltölthető.
Az áruház előterében kiala-
kított töltőponton a vásárlók
fel tudják töltenimobiltelefon-
jaikat is. A belső mozgójár-
dák pedig az alsó szintről ér-
kező látogatókat az üzlet köz-
pontjához, a SPAR to Go étte-
remhez és az eladótér bejára-
tához juttatják el. A hiper-
marketben összesen több

mint 20 ezer magasminőségű
termék kapható. A gyorsabb
fizetést a hagyományos kasz-
szák mellett új kasszainfor-
mációs rendszer segíti,
amelyhez a felhasználók
okostelefonos applikáción ke-
resztül férnek majd hozzá.
„Nagyon örülünk a díj-

nak, mert minden ilyen el-
ismerés igazolja, hogy jó
úton járunk, hiszen a fej-
lesztéseinket nemcsak a vá-
sárlók, hanem a szakma
képviselői is értékelik. A
SPAR munkatársai azért
dolgoznak majd a jövőben
is, hogy bővüljünk, új áru-
házakat nyissunk és mo-
dernizáljuk a meglévőeket.
Erre ebben az évben több
mint 23 milliárd forintot
szánunk”, hangsúlyozta
Maczelka Márk kommuniká-
ciós vezető. (x)
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Eml ékezés Bíró Andrásra

Kilencvennégy éves lenne. 
Május 3-án, születésének év-
fordulóján költeményeit 
idézve emlékeztek az IRKA 
tagjai Bíró Andrásra. A négy 
évtizeden át városunkban 
élő és alkotó író, költő, publi-
cista, Érd város díszpolgára 
tavaly június 26-án hunyt el, 
gazdag életművet és hatal-
mas űrt hagyva maga mö-
gött. A múlt szerdán a nevét 
több mint egy évtizede viselő 
Óperencia könyvesboltban 
tartottak rövid versolvasó 
műsort barátai és tisztelői. 
Tavaly ilyenkor még ottho-
nában köszönthették őt szü-
letésnapján, most az üresen 

maradt széket állták körül 
és ki-ki – Daróci Lajosné, 
Somfai István, Szabó Aida, 
Kreischer Nelly – kedvenc 
költeményét, többek között a 
Mi a boldogság, Érdi kert, 
Mindent neked, A minden-
séghez mérni címűt olvasta 
fel tőle. Szigeti Eszter pedig 
Varga Zoltán kíséretében a 
Dallammá válva című lemez-
ről pár megzenésített Bíró-
verset énekelt el, köztük az 
Őrzöm a tüzet és az Április 
címűt. A megemlékezést kö-
vetően a résztvevők megko-
szorúzták Bíró András sírját 
az Ercsi úti temetőben.

QQ B. Edit

A k utyát is érdekelte
Egyszer volt Budán kutyavásár, ahogy a Szepes Gyula 
Művelődési Központban sem rendszeresek a kutya
portrétárlatok. Ami kivételes, az viszont többnyire kü
lönleges, ahogy Göblyös Péter Négylábú hungarikum 
című kiállítása is.

Már a közönség összetéte-
le sem volt szokványos, hi-
szen elsősorban ki más len-
ne kíváncsi egy ilyen vernisz-
százsra, mint egy megrög-
zött kutyarajongó, aki leg-
szívesebben mindenhová 
magával viszi kedvencét. Így 
a teremben a nagyszámú kö-
zönség mellett – lába alatt – 
egy kisebb falkányi vizsla 
szaladgált, s nyilvánított 
hangosan véleményt.

Nem pusztán különleges, 
de bátor is ez a tárlat: a fotós 
nem tartott attól, hogy egy-
hangú, uram bocsá’ unal-

mas lesz a mintegy 80 dara-
bos, kizárólag vizslákat áb-
rázoló kollekció. Persze, azt 
még nem kutyarajongók is 
tudják, hogy a vizslák „sze-
mélyisége” rendkívül sokol-
dalú és magával ragadó, tud-
nak – ahogy a képeken is 
látszik – kedvesek, vidámak, 
szomorúak, bölcsek vagy 
huncutok lenni. Egy–egy kép 
láttán szinte elhiszi az em-
ber, hogy az állat kimondot-
tan a kamera kedvéért pó-
zol, főleg az olyan felvételek 
esetében, amikor nyakken-
dőt, kalapot, inget s egyéb 

maskarát adnak rájuk egy-
egy szokatlan felvétel – ne-
tán a különleges ízlésű – 
gazdi kedvért. Ahogy a csa-
ládias hangulatú megnyitó 
keretében Magos Judit egy 
Demény nevű vizsla gazdá-
jaként maga is elismerte, 
ódzkodott az ilyen „cukisá-
goktól”, de mint oly sok más 
dologhoz, ehhez is hozzá-
edződött Göblyös Péterrel 
szövődött ismeretsége és a 
közös fotózások során. Hiá-
ba, no, egy igaz kutyabarát 
mindenre képes imádott ál-
lata kedvéért, eltűri, hogy 
fotós átrendezi a lakást, 
hogy olyan dolgokat próbál 
megkövetelni az örökmozgó 
vizslától, amit egy profi mo-
dell is csak nehezen tudna 
teljesíteni.

Ha mégoly macerás is egy 
ilyen fotózkodás, az ered-
mény magáért beszél, 
ahogy ezen a tárlaton is lát-
hatjuk. De a kiállítás ennél 
sokkal többről szól, neveze-
tesen a Futrinka Egyesület 
támogatásáról, amely szer-
vezet már évtizednél hosz-
szabb ideje egyik feladatá-
nak a vizslák fajtamentését 

tartja, ahogy erről az egye-
sület elnöke, Mosó Adrienn 
beszélt, elmondva azt is, 
hogy évente mintegy 450 
kutyának adnak új esélyt 
az életre. De ehhez bizony 
segítségre is szükségük 

van. Ha valaki tehát szeret-
ne otthonába, irodájába egy 
eredeti Göblyös-féle kutya-
portrét, az egyesületnek 
utalt támogatás fejében 
szert tehet egyre.

QQ M. Nagy

A kiállításon látható fotók a művelődési központ Facebook-
oldalán egy külön albumban tekinthetők meg kódszámmal 
és a várt támogatás összegével. A megszerezni kívánt kép 
számát a szepesmk.vizslafoto@gmail.com elektronikus le-
vélcímre kell elküldeni, s válaszban érkeznek a tudnivalók a 
befizetésről és a kép átvételének módjáról. Amennyiben 
egy fotóra többen is jelentkeznek, természetesen az első-
ként érkezett igény a nyerő! Érdemes tehát gyorsnak lenni, 
ha van kedvenc képünk.

A tárlat május 29-ig tekinthető meg a művelődési központ nyitva-
tartási idejében



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.

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

RAJZVERSENY

Az érdi Fundoklia-völgyben számos barlangi medve csontot találtak.

Készíts nekünk barlangi medve rajzot!

Rajzold le hogyan éltek, vadásztak, vagy
aludtak téli álmot ezek a mára kihalt állatok!

6-12 éves korú gyerekek rajzait várjuk!

A rajzokat 2017. május 22-ig lehet leadni
személyesen a múzeumban, vagy postai úton eljuttatni.

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

www.foldrajzimuzeum.hu

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

www.foldrajzimuzeum.hu

Készíts nekünk barlangi medve rajzot!

Rajzold le hogyan éltek, vadásztak, vagy
aludtak téli álmot ezek a mára kihalt állatok!

6-12 éves korú gyerekek rajzait várjuk!

Fődíj
egy óriás

plüssm
ackó!
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11,5 kg háztartási PB 4000.- Ft/db
23 kg ipari PB 7500.- Ft/db
Motorikus gáz 10,5 kg 4850.- Ft/db

Megrendelés: 8:00 - 18:00
INGYENES KISZÁLLÍTÁSSAL
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Az angol írónőt 
a Harry Potter sike
re után már lassan 
a világon senkinek 
nem kell bemutat
ni. Tavaly megjelent 
legújabb regénye, 
a Gonosz pálya, 
így a sokat vitatott 
első felnőtteknek 
írt könyve is újra 
előtérbe került. Az 
Átmeneti üresedés kritikusai 
egyetértenek abban, hogy 
ez az írónő leggyengébb al
kotása az elmúlt öt évből. Ez 
az ajánló mégis azért készült, 
hogy kedvet csináljon hozzá.

Ugyanis ez egy jó könyv. 
Jó könyv azoknak, akik már 
az első oldalakon elfogadják, 
hogy egy jellemábrázolások

kal teletűzdelt rea
lista drámával van 
dolguk. Azoknak, 
akik nem fordula
tos cselekményt, 
mindent elsöprő 
igazságokat és 
könnyed, szó  ra
koztató iro dal mat 
várnak. Ez a regény 
arról szól, hogy 
az embereknek 

mindig vannak olyan bűnös, 
gyarló, irigy vagy éppen os
toba gondolataik, amiket 
képesek önmagukban pozi
tívumként kezelni. A sok be
mutatott szereplő közül alig 
akad olyan, akivel az ember 
szívesen barátkozna. És még
is: egy idő után azon kapjuk 
magunkat, hogy szinte min

denkivel tudunk egy kicsit 
azonosulni.

Annyi minden van ebben 
a könyvben, amiről nem sze
retünk beszélni, viszont a mi 
mindennapjainkat is éppúgy 
átszövi: féltékenység, közöny, 
gyász, rasszizmus, önsajnálat, 
elfojtott szexuális vágyak, el
utasítás, kirekesztettség, gyű
lölködés… Biztos, hogy ezek
kel együtt kell élnünk?

Az Átmeneti üresedés 
nem való mindenkinek, ez 
tény. De aki most egy kicsit 
is kedvet kapott az elolva
sásához, az semmiképp se 
gondolkodjon tovább! Row
ling többi könyve mellett ez 
a regény magyar és eredeti 
nyelven is elérhető a Felnőtt
könyvtárban.

J.  K. Rowling: Átmeneti üresedés

J. K. Rowling

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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ADÓSZÁMUNK: 18227688-1-43
KÖSZÖNJÜK, HOGY 22 ÉVE NEKÜNK AJÁNLJA FEL

ADÓJA 1%-át
BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNY

INTÉZMÉNYÉNEK MÁSODIK 20. ÉVE

KIPP-KOPP ÓVODA
BEIRATKOZÁS: MÁJUS 12-ÉN 8-16 ÓRÁIG
1225 BUDAPEST, NAGYTÉTÉNYI ÚT 67. és 2030 ÉRD, ÁFONYA U.12.
JELENTKEZÉS: 061-207-3938; 06-30-957-9430; 06-30-970-5085

Amit tudni kell megújuló intézményi struktúránkról:
ÉSSZEL – SZÍVVEL - KÉZZEL

- kompetencia alapú felmérésre épülő, gyermekre szabott tehetséggondozó portfólió
kidolgozása

- beszéd központú csoport összetétel – beszédfejlesztés – logopédiai csoport
- nyelvközpontú lehetőségek - idegen nyelvi csoport
- mérés, nyomon követés
- családsegítés, nevelési tanácsadás
- kis létszámú csoportok, mikro csoportok
- család barát ellátás, egészséges, differenciált étkezés
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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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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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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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Hat ártalanul, „kincses” Erdélyben
Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola hetedik évfolya-
mos tanulóinak az idei tanévben is lehetőségük volt ellá-
togatni határon túli magyarokhoz. Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által kiírt, EMET által finanszírozott 
„Határtalanul! – Tanulmányi kirándulás hetedikesek-
nek” pályázaton „Kincses Erdély” című pályázatunkkal 
1 847 200 Ft-ot nyertünk tanulmányi kirándulásra, 
amely fedezte 50 diák és 5 kísérő tanár szállás- és uta-
zási költségét.

2017. március 13–17-ig Er-
dély történelmi és természe-
ti értékeinek nyomába ered-
tünk.

Jártunk Nagyváradon, 
megálltunk Erdély kapujá-
nál, Királyhágón, Bánffyhu-
nyadon megcsodáltuk a fa-
kazettás erődtemplomot. 
Gyönyörködtünk Kolozsvár 
esti fényeiben. Kolozsvár ne-
vezetességeinek megtekin-
tése után felejthetetlen él-
ményt nyújtott a Tordai Só-
bánya, valamint a Tordai-
hasadék. Népművészeti érté-
keket tekintettünk meg a 
Torockói Tájházban. A to-
rockószentgyörgyi vártúra 
mindannyiunk számára ma-
radandó élményt nyújtott. 
Nagyenyeden megkoszorúz-
tuk az 1848-as emléktáblát, 
majd a gyulafehérvári érse-
ki székesegyházban folytat-

tuk kirándulásunkat. A fel-
újított Vajdahunyad várban 
is sok értékes ismerettel 

gazdagodtak a diákok. Déva 
várából gyönyörű kilátás tá-
rult a szemünk elé, majd a 
Böjte Csaba testvér gyer-
mekotthonában tett látoga-
tás nagy hatással volt mind-
anny iunkra. Hazafelé 
Maros illyén megtekintettük 

Bethlen Gábor fejedelem fel-
újított szülőházát, majd Má-
riaradnán a szintén felújított 
kegytemplomot, zarándok-
helyet. Aradon a Megbékélés 
parkban, a Szabadságszo-
bor megkoszorúzásával bú-
csúztunk Erdélytől.

Az utazás során több alka-
lommal találkoztunk külho-
ni diákokkal. Az ismerkedés 
mellett a baráti focimecs-
csekre sokáig fogunk emlé-

kezni, csakúgy, mint a szere-
tetteljes vendéglátásra, ben-
sőséges fogadtatásra. Sok 
diák családjával is ellátogat 
majd ezekbe a városokba, 
hisz az érzés mindannyi-
unkban ott van: Erdély visz-
szavár!

Erdély visszavárja a Gárdonyi hetedik évfolyamos tanulóit



MegjelentaCsaládi Lapo áj i á !

e városunk és a környék
bb csomópontjain, kereskedelmi

helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

po

e városunk és a környékKeresse
legforgalmasab
helyein, illetve

eresse

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

Nagykanizsa

A tArtALoMbóL:
• Megküzdött a boldogságért - interjú Péter Szabó Szilviával

• Játszani is engedd... - Teremtsük meg a játék lehetőségét, a
kisiskolás gyermekünkkel közös örömforrást

• online család az online térben - Mire figyeljünk, ha a
családtagjainkat, gyermekeinket biztonságban szeretnénk tudni?

• gyerünk a szabadba! - Elfeledett játékok és sportok a friss levegőn

• a béke szigetei - Ötletek hangulatos kerti pihenőhelyekhez

• apák anyaszerepben
• a szezon egészséges finoMságainak
receptJei
• férfias
stílusban
• kultblokk,
prograMaJánló
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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

ELŐZETES
Nyugdíjas Ki Mit Tud?
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Idősügyi Tanácsa az Érden élő nyugdíja-
sok számára Ki Mit Tud? találkozót hirdet. 
A Ki Mit Tud? célja a hagyományőrzés, a 
kulturális és közösségi kapcsolatok ápo-
lása a nyugdíjas korosztály tagjai között.
Várják mindazokat a nyugdíjasokat és nyug-
díjasklubokat, baráti társaságokat, akik 
közösségben szívesen mondanak verset, 
énekelnek vagy táncolnak, esetleg rövidebb 
egyéb színpadi produkcióval készülnének.
A találkozó helyszíne a Szepes Gyula 
Művelődési Központ (Érd, Alsó u. 9.), 
időpontja 2017. május 26., péntek 14 óra.
Jelentkezni a jelentkezési lap leadásával 
személyesen, postai úton vagy e-mailben 
lehet 2017. május 19-ig.

A jelentkezés limitált, a szervezőknek 
csak az első 25 produkciót áll módjukban 
befogadni!
Az alábbi kategóriákban várják a jelent-
kezéseket: Ének (népdal, magyar nóta, 
operett stb.); Vers- és prózamondás; Tánc; 
Egyéb színpadi produkció.
Információ és bővebb felvilágosítás kér-
hető Czinderné Tassi Beátától 06-23-365-
490/114-es telefonszámon vagy a tassi.
beata@szepesmk.hu e-mail címen

PROGRAM
Baba-mama börze
Május 13-án, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Négylábú hungarikum, avagy  
nemzeti kincsünk a magyar vizsla
Göblyös Péter fotókiállítása
A kiállított képek jótékonysági vásárából 
befolyt összeggel a Futrinka Egyesület 
magyar vizsla fajtamentését támogatjuk
Megtekinthető május 29-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Szakács Miklós fotókiállítása
Megtekinthető május hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Hajócsipkék
Jófejű Kinga, a Népművészeti Ifjú Mestere 
kiállítása
Megtekinthető május hónapban

KLUBÉLET

VITALITÁS KLUB
Harmóniában a természettel
Előadó Buszkó Borbála
Május 15-én, hétfőn 17 órakor

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Bíró András 94 éves lenne
Május 19-én, pénteken 15.30 órától

KERTBARÁT KÖR
Ehető virágok
Halmos Mónika gasztrobotanikus ta-
nácsadó, az ehető virágok szakértőjének 
előadása
A vetített képekkel illusztrált előadáson 
különlegességek kóstolására is lesz le-
hetőség
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 19-én, pénteken 17 órától

KÉZMŰVES KLUB
Fali dísz szövése
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 20-án, szombaton 10 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés 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

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

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
A lengyel irodalom  
gyöngyszemeiből
Május 24-ig

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Egy kiállítás képei – a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola tanulóinak a zeneműhöz 
készített illusztrációi
Megtekinthető május 24-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
Gyermeknapi zsákbamacska
Május hónapban

FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁS
Madárzene
Madarak és fák napja
Május hónapban

47
16

94

13műsor  | 2017. május 10. |

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

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

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

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162

Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

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

A könyvtár részlegeibe 18 éves 
korig és 70 éves kor felett 
INGYENES a beiratkozás. 

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas-igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

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

TÁRLAT
Erdős János festőművész kiállítása
Megtekinthető május 20-ig

MáJuS 15., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  A 2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság
  Érdi VSE–Budapest Honvéd MFA II 

(ismétlés)
21:40 Élő örökségünk 10/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  Bibliai Szabadegyetem    

45/90. rész
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

MáJuS 16., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép 
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Santa Diver 2. rész
20:40 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:30  A 2016–2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
 Érd–Győri AUDI ETO KC (ismétlés)
22:45  Műábránd
23:05 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:35 Tűzijáték

MáJuS 17., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai Szabadegyetem    

46/90. rész
21:00 Szalmabálák lázadása
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

MáJuS 18., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 98. rész
20:00  A 2016–2017. évi női kézilabda-

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

MáJuS 19., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 98. rész
20:00 Műábránd

20:20 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm
21:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:20 Mozgás
 sportmagazin
22:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:05  Híradó
23:20 Tűzijáték

MáJuS 20., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 74. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Szalmabálák lázadása
22:30  Bibliai Szabadegyetem    

46/90. rész
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:00 Tűzijáték

MáJuS 21., 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
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:20 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:50 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré 
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

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

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.



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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Gazdasági iroda

pénzügyi ügyintézőmunkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: pénzügyi feladatok
elvégzésében való közreműködés, ezzel
kapcsolatos részfeladatok elvégzése, a
hitelesített beérkező és kimenő számlák
nyilvántartása, a kötelezettségvállalás
nyilvántartása. Pénztár helyettesi
teendők ellátása. Kimenő, bemenő
számlák adattartalmának ellenőrzése.
Kiadott előlegek nyilvántartásának
vezetése. Statisztikák, jelentések,
adatgyűjtések elkészítésében történő
részvétel. Tárgyi eszköz analitika
kezelése.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:

• középiskola/gimnázium, középfokú
szakirányú iskolai végzettség és/
vagy középfokú szakképzettség
(pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ,
képesített könyvelő;

• magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• emelt szintű szakképesítés,

mérlegképes könyvelő
szakképezettség,

• államháztartás területén szerzett,
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

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 19. A
pályázati kiírással kapcsolatosan további

információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23
520 362-os 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:
1/433/2017, valamint a munkakör
megnevezését: pénzügyi ügyintéző;

• 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 kitöltése kizárólag a
megjelölt végzettségekkel 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 22.
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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 Gazdasági iroda

humánpolitikai ügyintézőmunkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: az intézet
dolgozóival kapcsolatos bér és
munkaerő gazdálkodás. Belépésekkel,
kilépésekkel, adózással, havi
bérszámfejtéssel kapcsolatos teendők
elvégzése a Magyar Államkincstár
számfejtő rendszerének (KIRA)
segítségével. Munkaerő toborzás,
kiválasztás, pályázatok kiírása,
kezelése. Közfoglalkoztatással
kapcsolatos ügyintézés.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium,

személyügyi szervező, személyügyi
gazdálkodó és fejlesztő (OKJ),
középfokú munkaügyi-, bérügyi-,
társadalombiztosítási szakképesítés;

• államháztartási területen szerzett,
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;

• 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 19. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06 23 520 362-os
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: 1/434/2017,
valamint a munkakör megnevezését:
humánpolitikai ügyintéző;
• 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 kitöltése
kizárólag a megjelölt végzettségekkel
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 22.
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A T AVASZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK 
GYŰJTÉSI ÜTEMTERVE

Lapunk az ütemtervet heti 
bontásban, a járatok érke-
zését megelőző lapszám-
ban közli.

2017. MÁJUS 20.
Áfonya u; Akácfa u; Almafa 

u; Alsóerdősor u; Alsóvölgyi u; 
Árnyas u; Árvalányhaj u; 
Ászok u; Aszú u; Avar u; Bada-
csonyi u; Bajuszfű u; Bakator u; 
Barackfa u; Bazsarózsa u; Be-
gónia u; Beléndek u; Bem köz; 
Bem tér; Berkenye u; Bikavér u; 
Bodzafa tér; Boglárka u; Bogyó 
u; Bojtorján u; Bokor u; Bokré-
tafa u; Bor u; Borbolya u; Boró-
ka u; Borostyán u; Buxus u; 
Burgundi u; Búzavirág u; 
Bükkfa u; Cédrusfa u; Ciklá-
men u; Citromfa u; Csap u; 
Csenkesz u; Cseresznyefa u; 
Cserfa u; Cserje u; Csicsóka u; 
Csormolya u; Csorbóka u; Cso-
paki u; Dália u; Dercefű u. Din-
ka u. Diófa u. Donga u. Ébenfa 
u. Égerfa u. Eperfau. Estike u. 
Ezerjó u. Facélia u. Fagyöngy 
u; Fátyolvirág u; Felsővölgyi u; 
Fenyőfa u; Fenyves köz; Fodor-
menta u; Folyondár u; Furmint 
u; Fügefa u; Fűzfa u; Galagonya 
u; Georgina u; Gesztenyefa u; 
Gladiolus u; Gledicsia u; Gyer-
tyánfa u; Gyopár u; Gyömbér u; 
Gyöngyvirág u; Gyűszűvirág u; 

Haraszt u; Hársfa u; Hárslevelű 
u; Hordó u; Iparos u; Jávorfa u; 
Jegenyefa u; Juharfa u; Kádár 
u; Kadarka u; Kályhás u; Kár-
mentő u; Kárpitos u; Kéknyelű 
u; Kéményseprő u; Kerékgyár-
tó u; Köszméte u; Kovács u; Kö-
kény u; Kőműves u; Kőrisfa u; 
Körtefa u; Köszörűs u; Kövező 
u; Kubikus u; Lakatos u; Leány-
ka u; Lonc u; Luc u; Lugas u; 
Mahagóni u; Makk u; Málna u; 
Mandulafa ; Mázoló u; Meggyfa 
u; Mester u; Mogyorófa u; Moha 
u; Mókus u; Muskotály u; Must 
u; Műszerész u; Művezető u; 
Napszámos u; Narancsfa u; 
Naspolya u; Nyárfa u; Nyírfa u; 
Nyomdász u; Olvasztár u; Opor-
tó u; Otelló u; Öntő u; Ötvös u; 
Pezsgő u; Platánfa u; Rekettye 
u; Ribizke u; Rizling u; Sárfehér 
u; Saszla u; Siller u; Simító u; 
Somfa u; Somlói u; Szamorodni 
u; Szedő u; Szénégető u; Szépi-
lonka u; Szerelő u; Szigetelő u; 
Szilfa u; Szilvafa u; Szilváni u; 
Szőlő u; Szövő u; Szürkebarát 
u; Takács u; Tárnoki u. (a Bajc-
sy-Zs. u. és az Árvalányhaj u. 
között); Tekercselő u; Tetőfedő 
u; Tímár u; Tiszafa u; Toboz u; 
Tokaji u; Tölgyfa u; Törköly u; 
Törökbálinti u; Tüske u; Ürmös 
u; Üveges u; Vájár u; Venyige u; 
Vésnök u; Vincellér u.

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Pályázati felhívás

SPORT ÉS IFJÚSÁGI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Sport és Ifjúsági 
Bizottsága pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazgatási terü
letén működő civil szervezetek 
részére.
A Sport és Ifjúsági Keretre pályáz
hatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt 
feladatokat kívánják megoldani:
•	 ifjúsági korosztály számára 

legalább havi rendszerességgel 
közösségi összejövetelek, 
klubok programjainak 
szervezése;

•	 ifjúsági és gyermeksport
rendezvények szervezése, 

versenyeken való részvétel;
•	 szorgalmi időszakon kívüli 

programok megvalósítása 
(hétvégi, szabadidős, szünidei 
stb.);

•	 gyermek és ifjúsági táborok 
szervezése, azokon való 
részvétel;

•	 fogyatékkal élők részére 
szervezett sport és szabadidős 
rendezvények megtartása.

A pályázat benyújtható: szemé
lyesen ügyfélfogadási időben Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humán Irodáján (Érd, 
Budai út 8. fsz.), ügyfélfogadási 
időn kívül az Ügyfélszolgálati 

Irodára (Érd, Alsó u. 3. fszt.), vagy 
postai úton Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Humán 
Irodájának (2030 Érd, Alsó u. 1., 
Pf. 31.) címezve. A pályázatot egy 
példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani. A borítékra kérjük 
ráírni: „Sport és Ifjúsági Keret 
pályázat”.
A pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása meg
található az alábbi linken: http://
erdmost.hu/2017/04/24/palyazat
sportesifjusagikeretre/

Sport és Ifjúsági Bizottság

Pályázati felhívás

KULTURÁLIS KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Ön
kormányzat Köznevelési és 
Művelődési Bizottsága pályá
zatot hirdet az önkormányzat 
közigaz gatási területén működő 
civil szer vezetek részére.
A Kulturális Keretre pályázhat
nak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felso
rolt feladatokat kívánják meg
oldani:
•	 Érd Megyei Jogú Városban 

hagyománnyal bíró vagy 
hagyományteremtő céllal 
megvalósuló fesztiválok, 
rendezvények szervezése 

vagy azokhoz való aktív 
kapcsolódás;

•	 Érd Megyei Jogú Városban 
kulturális, művészeti 
események, kiállítások 
rendezése, kiadványok 
készítése;

•	 nemzetiségi, kisebbségi 
hagyományőrző programok, 
események rendezése;

•	 oktatási, nevelési célú 
városi rendezvények vagy 
rendezvénysorozatok 
szervezése és lebonyolítása.

A pályázatot személyesen a Pol
gármesteri Hivatal Ügyfélszol

gálati Irodájára (Polgárok Háza, 
Alsó u. 3., fsz.) lehet benyújtani, 
vagy postai úton a Humán 
Irodának címezve (Polgármes
teri Hivatal, Humán Iroda, 2030 
Érd, Alsó u. 1.), zárt borítékban. 
A borítékra kérjük ráírni: „Kultu
rális Keret pályázat”.
A pályázatok benyújtási 
határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása 
megtalálható az alábbi linken: 
erdmost.hu/2017/04/24/palya
zatkulturaliskeretre/

Köznevelési és  
Művelődési Bizottság

Pályázati felhívás

TER MÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzatának Környezetvédelmi 
és Mezőgazdasági Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkor
mányzat közigazgatási terüle
tén működő civil szervezetek ré
szére.
A Természet és Környezetvédel
mi Keretre pályázhatnak mind
azon civil szervezetek, amelyek 
az alábbiakban felsorolt felada
tokat kívánják megoldani:
•	 természeti és épített 

környezet megóvását, 

ápolását, gazdagítását, 
fejlesztését szolgáló 
programok szervezése;

•	 parlagfűmentesítési akciók 
szervezése;

•	 környezetvédelmi 
célú nevelési, oktatási 
programok szervezése, 
kiadványok készítése.

A pályázatot személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél
szolgálati Irodájára (Érd, Alsó 
u. 3. fszt. 1.) vagy postai úton 
a Lakosságszolgálati Irodának 
címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.) 

lehet benyújtani, zárt boríték

ban. A borítékra kérjük ráírni: 

„Természet és Környezetvédel

mi Keret 2017.”

A pályázatok benyújtási 

határideje: 2017. május 24.

A pályázat részletes kiírása 

megtalálható az alábbi linken: 

erdmost.hu/2017/04/25/palya

zattermeszeteskornyezetve

delmikeretre/

Környezetvédelmi és 

Mezőgazdasági Bizottság

Pályázati felhívás

EGÉSZSÉGÜGYI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
Az Egészségügyi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közössé
gek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 Érd Megyei Jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, 

javítását célzó programok megvalósítása;
•	 egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség

ellenes, valamint prevenciós, szemléletmódváltást elősegítő programok 
rendezése, illetve azokon való részvétel.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen 
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2030 Érd Alsó 
u. 3.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.). A 
borítékra kérjük, írják rá: Egészségügyi Keret pályázat.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:  
erdmost.hu/2017/04/24/palyazategeszsegugyikeretre/

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pályázati felhívás

SZOCIÁLIS KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbi
akban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 a szociális ellátás alanyainak életminőségjavítását, szociálisan hátrányos 

helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, 
akciók megvalósítására;

•	 a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, 
ilyen rendezvényeken való részvételre.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen 
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2030 Érd Alsó 
u. 3.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.). A 
borítékra kérjük, írják rá: Szociális Keret pályázat
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:  
erdmost.hu/2017/04/24/palyazatszocialiskeretre/

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pályázati felhívás

KÖZRENDVÉDELMI KERETRE
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közrendvédelmi Bizottsága pá
lyázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil 
szervezetek részére.
A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, 
amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:
•	 Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés 

fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében 
szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro
dájára (Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Városrendésze
ti Csoportnak címezve (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet 
benyújtani, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Közrendvédelmi 
Keret pályázat”.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 24.
A pályázat részletes kiírása megtalálható az alábbi linken:
erdmost.hu/2017/04/26/palyazatkozrendvedelmikeretre/

Közrendvédelmi Bizottság



Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Mára kiderült, hogy
a Magyarországra tartó
illegális bevándorlókat
az embercsempészek

mellett bizonyos nemzetközi
szervezetek is törvénytelen
tevékenységre ösztönzik.

Ön szerint mit tegyen
Magyarország?

3.
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Lépjen be az Ügyfélkapura
ellenőrizze az bevallását,
és ajánlja fel
adója 1+1%-át
a civil szervezetek,
alapítványok, egyházak,
vagy tehetségek
támogatására.

1 KATTINTÁS,
2 FONTOS ÜGY
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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
Májusban a táblás 3D kerítésrendszerre 5% kedvezményt adunk

az akciós készlet erejéig a hirdetés felmutatása esetén!
KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!
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Fű, fa,
gally, falevél
átvétele.

46
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Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).

Telefon:
06-20-9-150-779

Nyitva tartás:
H-P: 7-17h

Szombat: 8-17h
Vasárnap: 8-13h

Zöldudvar
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

Azita 3NY-2Á-1 ülőgarnitúra
Ágyazható, ágyneműtartós kivitel!

Fekvőfelület: 150 x 200
291.400 Ft helyett most 262.300 Ft

4477
1144

8800
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Mes sze tűnnek elmúlt évek…
Több mint háromszáz diák ballagott el pénteken Érd 
három középiskolájából. A végzősök az iskolájukban ha-
gyományos módon – rózsaültetéssel, évfolyamvacsorá-
val – búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól.

A Gárdonyi iskolából öt-
ven diák ballagott el péntek 
délelőtt. A végzős osztályok 
még csütörtökön elültettek 
egy-egy rózsafát az iskola 
udvarában – ez már hagyo-
mány az intézményben, 
ahol 2014-ben végzett az 
első gimnáziumi évfolyam. 
Pénteken, miután körbejár-

ták az osztálytermeket, 
Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató köszöntötte a bal-
lagókat, kívánva, vigyék 
tovább az itt szerzett ta-
pasztalatokat következő is-
kolájukba vagy a munka 
világába.

A ballagó osztályok átla-
ga 4,2 és 4,3, tehát nagyon 
jó tanulók; az ötven végzős-
ből összesen húszan része-
sültek valamilyen iskolai 
elismerésben a pénteki ün-
nepségen.

– Sok jó emlékem van, ren-
geteg barátot szereztem, és 
itt találtam meg az első sze-
relmemet is – mondta az A 
osztályba járó Viktor. A B-s 
Benjámin négy évet töltött a 
Gárdonyiban; mint lapunk-
nak fogalmazott, nagyon 
gyorsan elszálltak ezek az 
esztendők.

– Ez az iskola azt adta ne-
kem, amire vágytam, amit el 
szerettem volna érni. Lehe-
tőséget kaptam arra, hogy 
sok mindent kipróbáljak, és 
nagyon sok barátot is sze-
reztem. Fantasztikus négy 
év volt – zárta szavait.

Dr. Aradszki András 
energiaügyi államtitkár, tér-
ségünk országgyűlési képvi-
selője és Simó Károly alpol-
gármester, valamint az Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat kép-
viselői is részt vettek az Érdi 

Szakképzési Centrum Kós 
Károly Szakképző Iskolájá-
nak ballagási ünnepségén. 
Urbán Jonatán diákpolgár-
mester, aki az intézmény ta-
nulója, a tizenegyedikesek 
nevében búcsúzott az idén 
ballagó mintegy száz diák-
társától.

Dózsa Lajos, az intéz-
mény vezetője kiemelte: a 
szülők bölcsen döntöttek, 
amikor a Kósba íratták 
gyermekeiket, mert egy jó 
szakma ma biztos jövőt je-
lent számukra. Köszönetet 
mondott a tanárkollégáknak 
a rendíthetetlen helytállásu-
kért, a tudás átadásának 
gyakran szép és felemelő, de 
leginkább keserves és em-
berpróbáló feladatában. 

Az ünnepségen huszonhá-
rom diák vehetett át ballagá-
si jutalomkönyvet kiemelke-
dő tanulmányi eredményért, 
közösségi munkáért, példa-
mutató magatartásért, szor-
galomért és kimagasló ver-
senyeredményért.

A Vörösmarty gimnázium-
ból 161 diák bal-
lagott el pénte-
ken. Mint Szilas-
né Mészáros Ju-
dit, a gimnázium 
igazgatója ünne-
pi beszédében 
hangsúlyozta, az 
idei végzős évfo-
lyamon a tanulók 
több mint fele, 84 
diák jeles vagy 
kitűnő bizonyít-
ványt szerzett, 
tanulmányi átla-
guk 4,66. Nem 
véletlen tehát, 

hogy a péntek délutáni ün-
nepségen 34 diák részesült 
dicséretben kiemelkedő ta-
nulmányi, illetve sportered-
ménye, kulturális tevékeny-
sége miatt.

Az ünnepélyes, meghitt 
pillanatok mellett azért ju-
tott idő a vidámságra is: csü-
törtök délelőtt bolondballa-
gást tartottak a végzősök, 
délután pedig az osztályter-
mekben búcsúztak el az őket 
tanító pedagógusoktól. Vé-
gezetül az egész végzős év-
folyam együtt vacsorázott.

Igaz, a diákok még talál-
koznak az érettségi vizsgá-
kon, mégis, ezek a napok már 
a búcsú jegyében zajlottak, 
és ezt ők is pontosan érezték:

– Nehéz szívvel hagyom el 
az osztálytársakat és a ki-
alakult kapcsolatokat, akár 
a tanárokra, akár az iskola-
társaimra gondolok. Biztos 
vagyok benne, hogy nem 
most látjuk egymást utoljá-
ra, és a kötelék megmarad 
köztünk – hangsúlyozta az 
egyik ballagó.

QQ ÁdÁm-domonkos-ÁbrahÁm

A Gárdonyi iskolából ötven diák ballagott el péntek délelőtt  
 Fotó: Ádám Katalin

A Vörösmarty végzős évfolyamán 84 diák jeles vagy kitűnő bizonyít-
ványt szerzett  (Fotó: Domonkos Bálint)

A Kós ünnepségén 23 diák vehetett át ballagási jutalomkönyvet kiemelkedő ered-
ményért (Fotó: Ábrahám Edit)
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MARCELL ÉKSZER
Ez a hirdetés most 2000 Ft-ot ér Önnek!

15.000 Ft-os vásárlás esetén!
ARANY -10% -30%
EZÜST -50% -70%

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS KIEMELKEDŐENMAGAS ÁRON
akár 12.000 Ft/gr ÁRON

HOZZA TÖRTARANYÁT ÉS KÉRJE SZEMÉLYRE SZABOTT ÁRAINKAT!
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Az akció május 31-ig tart.
ÉRD INTERSPAR, SZÁZHALOMBATTA PIAC TÉR

Ez a hirdetés most 2000 Ft ot ér Önnek!

AJÁNDÉK ötletek BALLAGÁSRA!
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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

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. 47

14
45

Mobil: 06/30 966-7562
csomor@konyvelopartner.hu

• K Ö N Y V E L É S
felelősségvállalással

• Cégalapítás, megszüntetés
www.konyvelopartner.hu

Iroda: 2030 Érd, Citromfa u. 29.
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2017. MÁJUS 31-IG

HIHETETLEN ÁRON!

BOMBA AKCIÓ!
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EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
1123 Budapest, Kék Golyó u. 24. 70/60-50-123
1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 1/3-111-555
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61.  70/607-2222

Csak személyesmegrendelés esetén!
Nyugdíjasoknak plusz kedvezmény!

Műanyag és fa nyílászárók, redőnyök és rovarhálók

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban 

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

Tel.: 06-23-520-117

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban!

KErEssE MindEn hÉTEn a posTaládáJában!
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Anyák napja 
az idősotthonban

A Szociális Gondozó Köz-
pont Időseket Ellátó Köz-
pontja minden évben meg-
rendezi az anyák napi ün-
nepséget, hogy azoknak az 
időseknek is emlékezetessé 
tegyék ezt a napot, akik 
hozzátartozóiktól távol él-
nek vagy nincsenek roko-
naik. Az öregek nagyon 
szeretik a gyerekeket, az 
óvodások, iskolások műso-
rait, és az is nagyon jó, ha a 
két generáció találkozik és 
együtt tölt egy kis időt – 
mondta lapunknak Érsek 
Sándorné egységvezető.

Az Érdligeti iskola felső 
tagozatos diákjai tánccal, 
verssel, énekkel köszöntöt-

ték az időseket, ezt követte 
a Lukin zeneiskola három 
növendékének műsora. Az 
otthon munkatársai egy-
egy szál virággal, illetve 
tortával lepték meg az idő-
seket.

Volt olyan lakó is, aki 
ezen a napon együtt ünne-
pelhetett az édesanyjával. 
Az ötvennyolc esztendős 
Piroska és nyolcvanhárom 
éves édesanyja együtt él-
nek az otthonban. Piroska 
két esztendeje az intéz-
mény lakója, édesanyja 
csak most költözött be, így, 
mint mondta, első ízben 
vesz részt az idősotthon ün-
nepségén. n Á. K.

Haz ai siker a kórustalálkozón
A házigazdának megnyernie egy versenyt egyrészt dicső-
ség, másrészt igazolása annak, hogy méltók az adott ese-
mény megrendezésére. A Kőrösi iskolában rendezett or-
szágos kórustalálkozón idén a szervezők énekkara nyerte 
el a Kodály-kisplasztikát, a találkozók vándordíját.

A Kőrösi 23 évvel ezelőtt 
rendezte meg az első talál-
kozót – mondja Maitz Ferenc 
igazgató –, nyolc évvel ez-
előtt pedig országossá bőví-
tették a megméretést. A kez-
deményezés életrevalóságát 
jelzi, hogy az idén 23. talál-
kozóra tizenegy énekkar jött 
el. Az igazgató büszke arra 
is, hogy a Kodályt ábrázoló 

kisplasztikát egyszer már 
újra kellett öntetni, mert a 
kőrösis kórusok három ala-
kalommal is elnyerték, így 
az végleg az iskolában ma-
radhatott.

A szakmai zsűrinek évek 
óta elnöke – tagjai voltak 
még idén Bárány Gusztáv 
zenei rendező és Sárközi 
Márta, az Érdi Tankerületi 

Központ igazgatója – Ta-
kács László, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem 
nyugalmazott tanszékveze-
tője, aki szerint ez a kórusta-
lálkozó az ország legnívó-
sabb ilyen jellegű megmére-
tése. Rangja van a kórus-
mozgalomban – állítja – az 
érdi találkozónak. S nem 
csekély eredmény, hogy egy 
általános iskola képes ilyen 
színvonalas programot több 
mint két évtizede megszer-
vezni, életben tartani.

Az idei találkozóra három 
kórus nevezett Érdről, kettő-
kettő Székesfehérvárról és 
Tatabányáról, egy-egy Bu-
dafokról, Budaörsről, Gödöl-
lőről és Monorról. A vándor-
díjat az érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola 
nyerte el. Kodály-plakettet 
kapott a gödöllői Erkel Fe-
renc Általános Iskola Gyer-
mekkara (karnagyok Somo-
gyiné Kovács Andrea, Sza-
lárdiné Szondy Adrienn) 
és a Budafok-Tétény Nádas-
dy Kálmán Alapfokú Művé-
szeti és Általános Iskola Csi-
l ingelő Gyermekkórusa 
(karnagy Beer Ágnes).

Qn –p–A rendező iskola nagykórusát Rápli Györgyi dirigálta
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AKROBATIKUS TORNA

Ala kult az egyensúly Abonyban
Tizenkét egységgel vett részt az Abony Kupán az Érdi 
Torna Club akrobatikus torna szakosztálya, amely már a 
legutóbbi pontszerző viadalon, a Fradi Kupán is több új 
duóval, illetve trióval állt ki, ám most további négy új for-
máció vett részt a versenyen, ahonnan hat érmet hoztak.

A Gerzanics Villő, Gerza-
nics Csenge, Sztrunka Jáz-
min hármas az újoncoknál 
az élen végzett, míg mögöt-
tük ezüstérmesként zárt a 
Pohly Jována, Mák Virág és 
Mezei Boglárka alkotta for-
máció, párosban pedig Né-
meth Sára és Tóth Boglárka 
ötödik, Tari Gabriella és 
Kovács Kíra hatodik lett. A 
gyermek korosztályban a ve-
gyes párosoknál Schuman 
Márton és Biksi Borbála a 
dobogó legalsó fokára állha-
tott, míg a lány trióknál a 
Perczel-Nagy Eszter, Kra-
usz Kitti és Katona Lilla 
alkotta hármas ötödik lett. 

Az új, a gyermek és a serdülő 
közé beékelt youth korosz-
tályban az ÉTC Kis Vanda, 
Balogh Dorka, Sárdi Bor-
bála összetételű hármasa 
lett második, valamint pá-
rosban Bernáth Dorina és 
Lovász Eszter is ezüstérmet 
szerzett. Serdülő II-ben a 
hármasoknál Kabai Berna-
dett, Monostory Anna és 
Bikkes Eszter zárt az élen, 
továbbá a duóknál Bikkes 
Virág és Slattner Noémi ne-
gyedik, Mákszem Beatrix és 
Vajna Lilla hatodik, Molnár 
Bianka és Droba Tünde he-
tedik lett. Az akrobatikus 
tornászoknál az országos 

döntőt csak év végén rende-
zik, ám az évközi versenyek 
is legalább annyira fontosak, 
hiszen a hat-nyolc pontszer-
ző állomás eredményei alap-
ján lehet indulási jogot sze-
rezni a végső megmérette-
tésre. Ennek a Fradi Kupa 
után a VIII. Abony Kupa volt 
a következő állomása.

– Egy kicsit felemás ered-
mények születtek. Négy egy-
ségünk is újonnan indult, ők 
a Fradi Kupára nem készül-
tek el, úgyhogy a mostani 
versenyre készültek fel. Ösz-
szesen tizenkét egységgel 
vettünk részt, ami nagyon jó, 
viszont a nagyobb egységek-
nél még szezon eleji a forma, 
voltak rontások, van min ja-
vítani, de a kisebb egysége-
ink szépen szerepeltek, úgy-
hogy a legtöbben dobogóra 
is tudtak állni – fogalmazott 

Papp Ildikó, az Érdi Torna 
Club akrobatikustorna-
edzője. A tavalyi versenyek-
hez képest idén csupán egy 
egység maradt, a többiek a 
korosztályváltás miatt cse-
réltek.

– A legtöbb egységünk ja-
nuárban került össze, úgy-
hogy náluk még az össze-
szokás hiányzik és maga-
sabb korosztályban sokkal 
több elemet kell megtanul-
ni, ezért nekik több időre 

van szükségük. Ebből jön 
az, hogy talán nem sikerült 
száz százalékig mindent 
megvalósítaniuk a verseny 
alatt – tette hozzá Papp Il-
dikó.

Az Érdi Torna Club akro-
batikus tornászai legköze-
lebb május 13-án szerepel-
nek a harmadik pontszerző 
állomáson, amelyet a Buda-
pesti Akrobatikus Sport-
egyesület szervez meg.

QQ D.B.

Az újonc párosok remekül szerepeltek

KÉZILABDA

Mag abiztos győzelem Kispesten
Hatvan perc szurkolás, két perc izgalom, ötvennyolc 
perc örömjáték. Könnyed, 47–30-as győzelmet aratott a 
Kispest NKK vendégeként az ÉRD női kézilabdacsapata 
a K&H liga 23. körében.

Az első két percben ugyan 
még 2–1-re a házigazda ve-
zetett, de Polics Tímea gólja 
után hamar állva hagyta el-
lenfelét az ÉRD, amely egy 

nyolcgólos szériával – közte 
Katarina Krpezs-Slezák 
négy góljával – 9–2-re fordí-
tott. Hiába kiabálta le övéit 
Béki Nagy Bertalan, a Kis-

pest trénere, ez sem hatott, 
hiszen a tizenötödik percben 
3–11-nél ismét időt kellett 
kérnie, de ekkor sem sike-
rült megállítani a vendége-
ket. A tizenharmadik érdi 
gólt Klivinyi Kinga szerez-
te, ez pedig szezonbeli szá-
zadik gólja volt az NB I-ben, 
s már a 17. percben megvolt a 

közte tíz. A szünetig a re-
meklő és nyolc gólt jegyző 
Katarina Krpezs-Slezák ve-
zetésével az érdiek tartották 
előnyüket (12–22).

A fordulás után sem állt le 
az érdi úthenger. Klivinyi és 
Krpezs mellé Larissa Araú-
jo, Mireya González és Sza-
bó Laura is próbált zárkóz-

ni, de még a végjátékban be-
szálló Takács Kitti is két-
szer eredményes volt. A 43 
gólt hozó második játékrész-
ben már nem maradt sok 
kérdés, az ÉRD magabiztos, 
47–30-as győzelmet aratott 
az élvonaltól búcsúzó Kis-
pest NKK vendégeként.

– Az egyértelmű volt, 
hogy van erőkülönbség a 
csapatok között, ettől füg-
getlenül egy jó szellemű ta-

lálkozó volt. Ha edzői szem-
mel nézném, azt monda-
nám, hogy sok gólt kaptunk, 
de nem mondom ezt. Jó kis 
meccs volt. Köszönöm az el-
lenfélnek, sok sikert kívá-
nok nekik – értékelt Szabó 
Edina.

Az ÉRD legközelebb május 
20-án lép pályára, amikor 
hazai pályán fogadja a Du-
naújvárosi KKA együttesét.

QQ Domonkos Bálint

Kispesti NKK–ÉRD 30–47 (12–22)
Soroksári Sportcsarnok, 200 néző. V: Hargitai, Markó
ÉRD: Janurik – KRPEZS 12 (2), Kiss N. 4, A. Bulatovics, Kisfalu-
dy 3, KLIVINYI 5, Fekete B. 3. Csere: Gridnyeva, Stojak (kapu-
sok), Signaté 2, Gulyás, Araújo 3, M. GONZÁLEZ 6, SZABÓ L. 
5 (1), Barján 2, Takács K. 2. Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 4, ill. 12 perc
Hétméteresek: 8/6, ill. 4/3

Rózsaszín Síp negyedszer
Már negyedszer rendezte 
meg az ÉRD női kézilabda-
csapata a Rózsaszín Síp akci-
ót, ahol ezúttal a fiatal játé-
kosok vehettek részt a sport-
ág jeles személyeinek elő-
adásain: a szerb Zorica Ma-
sics–Branka Marics EHF-já-
tékvezetői kettős, a francia 
válogatott másodedzője-
ként dolgozó Sebastien Gar-
dillou, Csenkiné Varga Zsu-
zsanna világbajnok játékos, 
illetve Soltész Iván, a Magyar 
Kézilabda-szövetség játék-
vezetői albizottságának ok-
tatási referense is megosz-
totta tapasztalatait a részt-
vevőkkel. Az ÉRD kezdemé-
nyezéséből már több játék-
vezető is kikerült, akik NB 
I-es, NB I/B-s mérkőzéseket 
vezetnek.
Az ÉRD hazánkban egyedüli 
klubként indította el az akci-
ót, s ebben közrejátszhat az 
is, hogy a klub elnökének, 
Tekauer Norbertnek az édes-
apja is játékvezető volt.
– Gyerekként sokat voltam a 
pálya szélén és a bírói öltö-

zőben, rengeteg játékveze-
tőt ismertem, így elképzel-
hető, hogy ez is benne volt a 
kezdetekben, de az elsődle-
ges előmozdítója az volt, az 
EHF zászlajára tűzte, hogy a 
női szakág megerősítése cí-
mén minél több hölgyet be-
vonjon a kézilabdás életbe, 
ezek között egyik módszer a 
női játékvezetők szerepének 
növelése – nyilatkozta a klub 
elnöke.
Míg tavaly a testnevelőknek 
tartottak képzést, idén ismét 
a játékosok voltak a fősze-
replők. Ezzel kapcsolatban 
Tekauer Norbert elmondta, 
szerinte a szülőknek is lehet-
ne tartani, mert akkor más 
szemmel néznék az esemé-
nyeket, így lehet, az lesz a 
következő, mert minden év-
ben tematikusan próbálják 
megjeleníteni a Rózsaszín 
Síp akciót.
Az ÉRD először hirdette meg 
a teljes nagyközönségnek az 
akciót, így volt, aki Debre-
cenből érkezett, de Miskolc-
ról is voltak jelentkezők.

Klivinyi Kinga szezonbeli századik NB I-es gólját is megdobta  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

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

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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Ors zágos bajnok a Delta

Végső győztesként zárta a 
Delta RSE Érd lánycsapata 
az országos mini bajnokság 
(OMB) szegedi fináléját.

A csoportmérkőzéseket és 
a keresztjáték csatározásait 
a legjobb négyért szombaton 
rendezték. A csoportban a 
Dabronc és az MTK ellen 
szálltunk harcba és mindkét 
gárdát 2:0 arányban legyőz-
tük. A keresztjátékban a 
Kecskemét ellen is 2:0-ra 
nyertünk. A helyosztókat va-
sárnap tartották. Az elődön-
tőben a Békéscsabát 2:0-ra 
vertük, a döntőben pedig a 
Vasassal szemben diadal-
maskodtunk 2:1-re.

– Az év különböző torná-
in már lehetett látni, hogy 

esélyesek vagyunk a vég-
ső győzelemre. Ezzel a tu-
dattal léptünk pályára 
Szegeden, a cél egyértel-
műen a bajnoki cím elnye-
rése volt. Ez ugyanakkor 
nagy terhet jelentett, ami-
vel szerencsére remekül 
megbirkóztak a lányok  – 
értékelt Dömötör-Mátrai 
Beáta, a Delta RSE Érd 
vezetőedzője.

Tátrai Zsanett lett a 
Delta legértékesebb röp-
labdázója, teljesítményéért 
különdíjat vehetett át a 
szervezőktől. Az érdi fiú-
csapat a hatodik helyen fe-
jezte be az országos mini 
bajnokság idei sorozatát.

QQ P.P.

LABDARÚGÁS

Fon tos győzelem a második helyért
A középmezőny élcsoportjában helyet foglaló Budapest 
Honvéd-MFA II csapata volt a vendége a most már a do-
bogó második helyéért harcba induló Érdi VSE-nek.

Az érdi csapat vezető-
edzőjének, Limperger 
Zsoltnak a támadójátékkal 
kapcsolatos elégedetlensé-
gét jelzi, hogy jelentős válto-
zásokat eszközölt az össze-
állításban. Jobboldalt Balá-
zsovics Máté és Gyurácz 
Bálint, baloldalt Németh 
Gábor Vince és Pintér Niko-
lasz, míg középen Kelemen 
Patrik feladata volt az ellen-
fél kapujának rohamozása.

A mérkőzés első perceiben 
meglepték az akadémisták a 
hazai csapatot. Előbb Kónya 
Benjámin labdavesztése 
után Kovács Dániel közelről 
helyezett a kapu mellé, majd 
az 5. percben már a vezetést 

is megszerezték a vendégek. 
Szabadrúgást követően Ko-
vács Dániel ugratta ki Tóth 
Barnát, aki a 14-ről lőtt a 
kapuba (0–1). A korai beka-
pott gól megzavarta a hazai 
játékosokat, nem találták a 
játék ritmusát, míg a Honvéd 
fiataljai felbátorodva, ügye-
sen játszva enyhe mezőnyfö-
lényt harcoltak ki. Fél óra 
elteltével kezdett magára 
találni az érdi csapat és ek-
kor már kiegyenlítetté vált a 
küzdelem, de igazi gólhely-
zetet egyik csapat sem tu-
dott kialakítani. A félidő 
utolsó percei meghozták a 
várt egyenlítő találatot. A 41. 
percben Balázsovics Máté 

bal oldali beadását Kelemen 
Patrik fejelte a kapu balolda-
lába (1–1). Válaszul Tömös-
vári Bálint lövését kellett 
Kertész Ferencnek a léc alól 
kitolva hárítani.

A fordulás után a hazai 
csapat ragadta magához a 
kezdeményezést, de az újabb 
találatot mégis az akadé-
misták érték el. Az 52. perc-
ben egy védők mögé adott 
bedobást az egyedül maradt 
Kovács Dániel lőtt a kapuba 
(1–2). Az újabb vendéggól 
most nem hozta zavarba a 
dobogóra esélyes érdieket és 
hamar válaszoltak a vendé-
gek találatára. A 60. percben 
Pintér Nikolasz indította a 
félpályáról rajtoló Balázso-
vics Mátét, aki a tizenhato-
son belül egy csel után a 
kapu bal felső sarkába lőtt 
(2–2). Az egyenlítő találat 
után az Érd tovább fokozta 
az iramot és egyre nagyobb 
nyomás alá helyezte a vendé-
gek kapuját. A kispesti csa-
pat erejét főleg a védekezés 
kötötte le, bár egy kontrából 
újabb nagy helyzetet alakí-
tottak ki, de Biró Ákos lövé-
sét Gyurácz Bálint blokkol-

ta. Ami nem sikerült az 
egyik oldalon, az sikerült a 
másik oldalon. A 71. percben 
Balázsovics Máté beadására 
Németh Gábor Vince érke-
zett jó ütembe és fejelt a há-
lóba (3–2). Az újabb hazai 
találat megroppantotta az 
eddig kétszer is vezetést 
szerző vendégeket és egyre 
tanácstalanabbá vált a játé-
kuk. Ezt kihasználva akár 
újabb találatokat is szerez-
hetett volna az érdi csapat, 
de előbb Balázsovics Máté 
lövését a gólvonalról mentet-

te a vendégvédő, majd a hosz-
szabbításban három hazai 
támadó vezette kapura a 
labdát, de végül Kelemen 
Patrik a rövid sarkot védő 
kapusba lőtte a játékszert.

Izgalmakban bővelkedő, 
nagyszerű mérkőzésen érté-
kes három pontot szerzett a 
hazai csapat és ezzel nagy lé-
pést tett előre, hogy megsze-
rezze a dobogó második fokát.

Május 13-án 17.30-kor az 
Érdi VSE csapata a III. 
Ker. TVE otthonában lép 
pályára. Q Harmat Jenő

Érdi VSE–Budapest Honvéd MFA II 3–2 (1–1)
Érd, 200 néző. Vezette: Nagy Róbert
Érdi VSE: Kertész F. –Gyurácz B., Bozsoki, Csiszár, Pintér N. – 
Koós, Kónya B., Melczer–Balázsovics, Kelemen, Pintér N. Ve-
zetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Kelemen P. (41.), Balázsovics (60.), Németh G. V. 
(71.), ill. Tóth Barna (5.), Kovács Dániel (52.)

A sérülésből visszatérő Németh Gábor Vince nyerőembere volt az 
Érdnek  (Fotó: Balogh István)



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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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. 47
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni
kívánt munkakör megjelölésével az alábbi

email címen: iroda@servimat.hu

Állás lehetőség!
Svájci piac számára dolgozó Servimat International
Kft. azonnali kezdéssel pályázatot hirdet az alábbi

munkakörök betöltésére:

Mechanikai műszerész
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

Beszerző, alkatrész raktáros
Elvárások: B kategóriás jogosítvány, megbízhatóság,

rugalmasság

Betanított alkatrész összeszerelő
Elvárások: szakmai tapasztalatot nem igényel.

A munkavégzéshez szükséges elméleti és a gyakorlati
képzést cégünk biztosítja.
Munkavégzés helye: 2030 Érd Kis-duna utca 5.

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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A ruházati üzletébe

RUHÁZATI ELADÓ
munkatársat keres.

Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)

A munkába járás költségét térítjük
(az üzlet Érdről Volánbusszal jól megközelíthető).

Fényképes önéletrajzokat
a toborzas@hadakft.hu e-mail címen várunk.

Csomagszortírozó
munka Budaörsön!
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Ingyenes cégesbuszjárat biztosított
az alábbi településekről:
Ercsi, Ráckeresztúr, Tárnok, Százhalombatta, Érd, Diósd, Bp. 22. ker.

Elvárás: tiszta erkölcsi bizonyítvány!

Éjszakaimunkavégzés napi 8 órában, fizetés nettó 150.000 Ft.

Jelentkezni: job4675@prohumanallas.hu vagy20/500-9889

Megbízható kőműves és segéd-
munkást keresek hosszútávra..
Telefon: 06-20/592-37-37.

Érdi családi ház építéséhez kőmű-
vest felveszünk! 06-30-390-
6163

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

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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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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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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ÁLLÁST KÍNÁL

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

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com

e-mail címre vájuk.

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.

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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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

RAKTÁROSOKAT

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

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

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján történő

megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.
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96Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Ha örökbe fogadná 
Kókuszt vagy Jolán-
kát, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Kókusz kedves, 2 év körüli, kicsit 
félénk, rossz körülmények közül 
mentett, kistestű kan kutyus. Bé-
kés, emberbarát, más kutyákkal is 
problémamentes. Kertes házban 
érezné jól magát, ahol télen fűtött 
helye is lehet.

Jolánka 5–6 hónap közötti, ked-
ves, élénk, foglalkozásigényes, va-
lószínűleg közepesre növő kölyök-
szuka. Más kutyákkal általában 
jól kijön, játékos, de egyedüli ked-
vencként is megállná a helyét. 
Ivartalanítva vihető el.

Co hegesztőket, CNC élhajlítókat
keresünk Fejér megyébe. Szál-
lás, utazási támogatás van. Info,
jelentkezés: 06703630926

Élelmiszerüzletünkbe gyakorlat-
tal és áruismerettel rendelkező
eladó, pénztárost felveszünk.
Tel.: 06-30-582-1280

Érdi cég keres fiatal homlokzatszi-
getelő, festő és burkoló szak-
munkást azonnali belépéssel.
Telefon: 20/22-05-344.

Parkolóhely kiadó automata ka-
pus, kőburkolatos udvarban az
Orgona utcában. Tel.: 06-30-
570-6961

KIADÓ 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

INGATLAN

Érden 410 n-szögöl körpanorá-
más telek eladó 10 millió Ft-ért.
06-20/278-3306.

TELEK

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• 6–8 órás alkalmazotti jogviszony

Előnyt jelent:
• Könyvelőirodai gyakorlat

Fényképes önéletrajzát fizetési igény megjelöléssel
az alábbi e-mail címre kérjük küldeni: ado@jonex2000.hu

Jonex 2000 Könyvelőiroda
15 éve dinamikusan működő érdi irodájába

KÖNYVELŐ
munkatársat keres
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TÁRSKERESÉS

Érdi 70-es férfi laza kapcsolatra
keres 50-60 éves hölgyet. Tele-
fon: 06-23-377-974 (19-20:30
között)

VEGYES

Terra T-20-as kistraktor tartozé-
kokkal, rotációval, ekével, 40
000 Ft-ért, fagyasztóláda 300 li-
teres 10 000 Ft-ért, férfi kerék-
pár jó gumikkal (nem sebvál-
tós) 4000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-
20-329-1284.

Eladó 3 db leander, egyéb szép
évelő virágok, 1 fa létra, 1 alu-
mínium létra, kézi kocsi, napo-
zó és hintaágy, lakatos műhely-
ből szerszámok. Tel.: 06-23-365-
991, 06-30-568-8942

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

Eladó automata mosógép, hűtő-
szekrény, gáztűzhely, kanapé,
heverő, üvegasztal, varrógép,
új radiátorok (60*60 cm). Tel.:
06-30-590-9695

WELLINGTON „A” háromfiókos,
kifogástalan fagyasztószekrény
eladó 25 000 Ft-ért. Tel.: 06-30-
570-6961

Méteres szálakban lévő vegyes
vagy akác tűzifa szállítással ela-
dó. 06-30-747-2519

Nyugdíjas ápolónő referenciával
24 órás betegápolást vállal. Tel.:
06-70-401-6270

Régiségfelvásárlás azonnali
készpénzfizetéssel! 06-23-396-
396, 06-20-318-4555

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

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

A viselkedés-módosító tanulás
technikájával villámgyorsan le-
szoktatlak a dohányzásról
29900 Ft-ért. Ha mégsem, in-
gyen volt. Tel.: 06-30-971-2414

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Prémium Grafitos homlokzati
hôsziGetelô rendszer
1,5 mm vakolattal 5 cm 2030 ft/m2

6 cm 2229 ft/m2

8 cm 2627 ft/m2

10 cm 3025 ft/m2

12 cm 3423 ft/m2

14 cm 3820 ft/m2

15 cm 4019 ft/m2

16 cm 4219 ft/m2

18 cm 4617 ft/m2

20 cm 5015 ft/m2

λD=0,031W/mk

táblás kôzetGyaPot

5 cm 399 ft/m2

10 cm 799 ft/m2

15 cm 1199 ft/m2

kôzetGyaPot
hôsziGetelô rendszer

nem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolatta: 10 cm 3796 ft/m2

12 cm 4256 ft/m2

Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

mlokzati hôsziGetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

5 cm 1744 ft/m2

6 cm 1939 ft/m2

7 cm 2105 ft/m2

8 cm 2269 ft/m2

10 cm 2599 ft/m2

12 cm 2929 ft/m2

14 cm 3259 ft/m2

15 cm 3424 ft/m2

16 cm 3590 ft/m2

18 cm 3919 ft/m2

20 cm 4249 ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,035W/mk!

homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tûzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
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Műanyagfeldolgozó üzembe
3 műszakos munkarendbe

férfi gépkezelőt
felveszünk.

XXX II. kerület, Ipari Park
Tel: 06-1-207-5389,

E-Mail: recyclen@recyclen.hu
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Velencei Könyvelőiroda
az alábbi pozíciók betöltésére

keres munkatársakat:

Bérszámfejtő
és

Mérlegképes könyvelő
Munkavégzés helye:Velence

Jelentkezni magyar nyelvű önéletrajz
beküldésével, bruttó bérigény megjelölésével

e-mailben a velencehr@gmail.com
címen lehet.
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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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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 46
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Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

456509

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Színházak részére régiségek, ha-
gyatékok, gyűjtemények felvá-
sárlása készpénzben. Festmé-
nyeket, bútorokat, csillárt,
hangszereket, porcelánokat,
órákat, szőnyegeket, ruhane-
műket, bizsukat, keleti tárgya-
kat. papír régiségeket, ritkasá-
gokat, stb. Kiszállás, szakbecs-
lés díjtalan! Hétvégén is! Tel.:
06-30-419-2713

Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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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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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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új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Á s- és kőművesmunká ,

0630/566-90-51
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AVS Fürdőszoba Kft.

munkatársat keres
részmunkaidőben.

Munkavégzés helye: Érd
Jelentkezés telefonon:
(30) 265-9602 Bauer Ildikó

vagy személyesen:
2030 Érd, Iparos u. 32.

TAKARÍTÓ

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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 46
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45
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Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

költöztetés utánmegmaradt lomok elszállítása.
BÁRMIT, BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

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

A Biofilter Környezetvédelmi Zrt.
törökbálinti telephelyére raktá-
ros munkakörben, azonnali
kezdéssel munkatársat keres.
Feladatok: gépi anyagmozga-
tás, kézi anyagmozgatás (60 li-
teres hordók palettázása), rak-
tári rend és tisztaság fenntartá-
sa. Elvárások: OKJ-s targoncabi-
zonyítvány, vezetőüléses tar-
goncához gépkezelői jogosít-
vány, állóképesség. Kérjük öné-
letrajzát a hr@biofilter.hu e-ma-
il címre juttassa el.

Családi ház építést, ház-, illetve
lakásfelújítást vállalok (víz, gáz,
fűtésszerelés, burkolás, festés,
stb.). Tel.: 06-30-2080145

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

AUTÓ/MOTOR
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.

OPEL ASTRA J kombi 2010-es év-
járatú, 2000-es diesel kiváló ál-
lapotban 1 990 000 Ft-ért ela-
dó. Tel.: 06-20-920-42-61

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

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

T: 06-20-417-1665 46
58

44

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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Érdi telephelyű kft keres rajzot is-
merő, önállóan dolgozni tudó
kőműveseket. Kimagasló bére-
zés, akár nettó 360 000 Ft. Kor-
határ maximum 50 év. Tel.: 06-
70-3925535

Érdi vegyesboltunkba vasárnapra
6 órás munkára eladó munka-
társat keresünk. Fényképes ön-
életrajzot a zoldseghaz@free-
mail.hu-ra várunk.

Érdi vegyesboltunkba napi 8 órás
munkára eladó munkatársat
keresünk. Fényképes önéletraj-
zot a zoldseghaz@freemail.hu-
ra várunk.

Szobafestés és mázolás, tapétá-
zás, nettó áron számlával. Tel.:
06-20-318-8142

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

Házvezetőnő/takarítónő: nem
dohányzó hölgyet keresek érdi
magánházhoz, rész/teljes mun-
kaidő, saját autó szükséges.
Tel.: 06-30-7900458

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános (17.00-22.00) 5 órás
műszakkal, takarítónőt keres.
Telefon: 06-20/328-88-86.

OKTATÁS

Angolórák gyakorlott tanártól,
alapos nyelvtannal, bármely
napszakban otthonában is
vagy skype-on. 20-9-255-288.
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Els ő megyei értéktártúra
Mindaz, amit értékként élünk meg, erőt ad ahhoz, hogy 
mint fa a gyökerein keresztül, úgy táplálkozzunk, erőt 
merítve ezen forrásokból – emelte ki Szabó István, a Pest 
megyei közgyűlés elnöke. Városunk elsőként adott ott-
hont a megyei értékeket körbejáró települési körútnak.

A múlt szombaton a Ma-
gyarok Érdi Vásárán került 
sor a Pest megyei értéktár-
túra rendezvényének meg-
nyitójára.

– A Pest megyei önkor-
mányzat nagy energiákat 
fordít arra, hogy feltárja, 
bemutassa, de legfőképpen 
„élővé” tegye a megyében 

fellelhető kivételes értéke-
ket. Érd egyike volt azon 
településeknek, amely az 
elsők között jelentkezett rit-
ka értékeivel, amelyekre 
méltán büszkék a helyiek. 
Köztük volt a Magyarok 
Érdi Vására, a Minaret 
vagy a nemzeti értékek 
közé sorolt Fundoklia-völgy 

és a Magyar Földrajzi Mú-
zeum – sorolta Szabó Ist-
ván, majd hozzátette: ke-
vés, ha csupán összegyűjt-
jük, lajstromba vesszük ér-
tékeinket, sőt még akkor 
sem lehetünk elégedettek, 
ha egyre többen tudomást 
szereznek róluk, mert kizá-
rólag az életünk részévé 
válva lesznek igazán élővé. 
Ezért döntött a megyei köz-
gyűlés olyan értéktúrák 
szervezése mellett, amelye-
ken az érdeklődők közelről 
szemügyre vehetik, körbe-

járhatják, akár meg is érint-
hetik az értékeket.

T. Mészáros András pol-
gármester Széchenyi egyik 
leveléből idézett mondattal 
indította rövid köszöntőjét: 
„Amikor minden inog, ami-
kor minden bizonytalan, ak-
kor egyedül marad a hit.” 
Majd köszönetet mondott 
azoknak, akik a múltunkból 
és a jelenünkből megkeresik 
a figyelmet érdemlő értéke-
ket, amelyek a jövőnkbe ve-
zető utunk lépcsőfokai és 
biztosítékai annak, hogy 
nem fövenyre, hanem sziklá-
ra építkezhetünk.

Az értéktártúra résztve-
vői elsőként a Magyar Föld-
rajzi Múzeumot járták körbe 

Kovács Sándor vezetésével. 
A következő állomáshely vá-
rosunk természeti értéke, a 
Fundoklia-völgy volt. Sze-
rencsére hét ágra sütött a 
nap, s a jellegzetes tavaszi 
vadvirágok is kibontották 
már szirmaikat, így dr. Kál-
layné Szerényi Júlia és dr. 
Szerényi Gábor szakmai ve-
zetésével nemcsak kellemes 
sétában volt részük a túrá-
zóknak, hanem sok érdekes 
ismerettel is gazdagodtak.

Ebéd után megtekintették 
Érd-Óvárosban a minaretet, 
majd a városközpontba visz-
szaérkezve a Magyarok Érdi 
Vásárában is körülnéztek a 
vendégek.

QQ Bálint Edit

A túra résztvevői feljutottak a minaretbe is

Csoportkép a Fundoklia-völgyben  (Fotók: Manek Attila)
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