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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 ’80-as évek közepén, az egyik turnén letartóztatott a KGB”
Interjú Pomázi Zoltán zenésszel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 20. szám    2017. május 24.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ötö dször bronzérmesek az érdi lányok
Az ÉRD–DKKA mérkőzés a 

K&H női kézilabdaliga 24. for-
dulójában nem hozta a várt csa-
tát, erről pedig Szabó Edina 
együttese tehet, miután a szü-
netre már kilencgólos előnyt 
dolgozott ki az ÉRD, amely vé-
gül ugyan csak három góllal 
nyert, de így is bronzérmes! Va-
lamivel két órával a kezdés előtt 
értek be az ÉRD Arénába a csa-
patok. Mind az érdiek, mind az 
újvárosiak nagy mosollyal lép-
ték át a küszöböt, de a vendé-
geknek hamar arcukra fagyott 
a mosoly.

– Minden nyertes meccsnek 
örülünk, de ennek különösen. 
Volt kicsit több mint két hetünk 
készülni. Mindent mozgósítot-
tunk az edzésen, mert nagyon 
szerettük volna ezt itthon meg-
nyerni és ez sikerült – nyilatkoz-
ta a mérkőzés után Janurik Kin-
ga, az ÉRD csapatkapitánya.  
 n 21. oldal

Álljunk ki Magyarországért!

A bevándorlás, a rezsicsökkentés eredményeinek 
megvédése, a fizetett aktivistacsoportok átláthatósá-
ga és az adópolitika – e kérdésekről beszélt Tuzson 
Bence kormányzati kommunikációért felelős államtit-
kár pénteki érdi fórumán.  n 3. oldal

Nagy ütemben épül a város

Egész Érden dolgozni fogunk – jelentette ki T. Mészá-
ros András polgármester szokásos szerdai városveze-
tői sajtótájékoztatóján, ahol elmondta, hogy még az 
idei évben hol zajlanak út-, csapadékvíz-elvezetési és 
egyéb közműépítési munkák.  n 7. oldal

Ülésezett az Idősügyi Tanács

Egyeztették az őszi és a téli hónapok városi rendezvé-
nyeinek időpontjait és arról is döntöttek, milyen kul-
turális műsorral köszöntik idén a szépkorúakat az idő-
sek világnapján és az Érd Arénában megtartott közös 
karácsonyi programon.  n 17. oldal

(Fotó: handballerd.hu/dénes balázs)
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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 47
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Álljunk ki Magyarországért!
A bevándorlás, a rezsicsökkentés eredményeinek meg-
védése, a fizetett aktivistacsoportok átláthatósága és az 
adópolitika – e kérdésekről beszélt Tuzson Bence kor-
mányzati kommunikációért felelős államtitkár pénteki 
érdi lakossági fórumán, ahol arra kérte az érdieket, 
küldjék vissza a nemzeti konzultációs kérdőíveket, hi-
szen e válaszokból áll majd össze a nemzet véleménye, 
ez adja majd az ország érdekérvényesítő képességét.

– A nemzeti konzultáció-
ban olyan kérdésekről kérjük 
ki a magyar emberek vélemé-
nyét, amelyek hosszú távra 
határozzák meg az ország 
sorsát – mondta Tuzson Ben-
ce kormányzati kommuniká-
cióért felelős államtitkár pén-
teki érdi lakossági fórumán. 
A Szepes Gyula Művelődési 
Központban tartott, telt há-
zas rendezvényen a politikus 
hangsúlyozta: kiemelten fon-
tosnak tartják, hogy a kor-
mányzás az emberek vélemé-
nyén alapuljon.

– A választások során az 
emberek véleményt alkot-
nak a kormány politikájá-
ról, de vannak olyan esetek, 
amikor erre nincs lehető-
ség, mert bizonyos kérdések 
akkor még nem voltak jelen 
a politikai életben. Ilyen a 
bevándorlás kérdése. Tá-
madás alatt áll Magyaror-
szág, hiszen vannak olyan 
erők, amelyek azt szeret-
nék, hogy Magyarország az 
EU területére engedjen be 
illegális bevándorlókat. Ez 
ellen a leghatározottabban 
fel kell lépni. Ki kell tarta-
nunk a magyar emberek ér-
deke és véleménye mellett – 
mondta az államtitkár, hoz-
zátéve: ilyen a rezsicsök-
kentés kérdése is. 

– Meg kell védenünk a re-
zsicsökkentés eredményeit, 
hiszen Brüsszelből azt sze-
retnék, hogy töröljük el azt 
az árplafont, amelyet Ma-
gyarország megalkotott, és 
tegyük ismét szabadárassá 
az energiaárakat. Ilyen 
a fizetett aktivistacso-
portok kérdése is: a vi-
lág minden táján, az 
Amerikai Egyesült Ál-
lamokban is foglalkoz-
nak ezzel a kérdéssel, 
ahogy az EU-ban is. Az 
Európai Unió egyik bi-
zottsága hozott egy ha-
tározatot, javaslatot 
téve az unió számára, 
miszerint a külföldi, il-
letve pénzügyi befo-
lyás alatt álló szerve-
zeteket pénzügyileg 
átláthatóvá kell tenni, 
bizonyos összeghatár 
felett vagyonnyilatko-
zatot kell tenniük a 
csoportok vezetőinek, sőt, be 
kell számolniuk arról is, 
hogy milyen uniós képvise-
lőkkel tárgyaltak és milyen 
témában. Ehhez képest mi, 
magyarok, csak annyit sze-
retnénk, hogy pénzügyileg e 
szervezetek teljes egészében 
átláthatóvá váljanak, legyen 
teljesen világos, kinek az ér-
dekében járnak el és kit kép-

viselnek – jegyezte meg Tu-
zson Bence, hangsúlyozva: 
ezeket az aktivistacsoporto-
kat nem szabad összekever-
ni azzal az ötvenezer civil 
szervezettel, amely valóban 
komoly civil munkát végez.

– Az adópolitika kérdése 
is kiemelten fontos. A ma-
gyar munkahelyteremtés, az 
az eredmény, hogy 12 száza-
lékról 4,5 százalékra sike-
rült csökkenteni Magyaror-
szágon a munkanélkülisé-
get, jórészt az adó- és a ki-
tartó munkahelyteremtési 

politikának köszönhető. Ha 
az adópolitikát elvonják Ma-
gyarországtól, és nem mi 
határozhatjuk meg, hogy mi-
lyen adórendszerünk, gaz-
daságpolitikánk legyen, ak-
kor a magyar gazdaság, a 
munkahelyteremtés ered-
ményeit és azt, hogy egyre 
jobban megérje dolgozni, 
azaz nőjenek a bérek, nem 

fogjuk tudni folytatni. Erről 
szól a nemzeti konzultáció – 
hangsúlyozta az államtit-
kár, aki elmondta azt is: a 
Fidesz-frakció kérésére a 
kormány a hónap végéig 
meghosszabbította a bekül-
dési határidőt.

Május 19-éig több mint 
másfél millió ember küldte 
vissza a nemzeti konzultáci-
ós kérdőívet. Tuzson Bence 
arra kérte az érdieket, küld-
jék vissza a kérdőíveket, hi-
szen ezekből áll össze egy 
nemzet véleménye, és ebből 

fog összeállni az ország ér-
dekérvényesítő képessége, 
tehát minden magyar ember 
véleménye számít. A kor-
mány politikája csak akkor 
lehet sikeres, ha az emberek 
véleményére alapul – jegyez-
te meg.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
Magyarország ne változzon 
meg, hanem ugyanolyan Ma-

gyarország legyen, mint 
amilyet a szüleinktől kap-
tunk, és amit a gyerekeink-
nek fogunk továbbadni. Sok 
minden változik, de az érté-
kekre alapozva, a magyar 
emberekre alapozva, mégis-
csak ugyanannak az or-
szágnak kell lennie. Ezért 
fontos, hogy a lehető legtöbb 
ember töltse ki a nemzeti 
konzultációs kérdőívet – 
hangsúlyozta. 

Tuzson Bence a lakossági 
fórumon gratulált T. Mészá-
ros András polgármester-
nek, hogy olyan megállapo-
dást tudtak kötni a kormány-
nyal, amely hosszú távon 
garantálja Érd fejlődését, 
hiszen a városba érkező 
negyvenmilliárd forint ko-
moly összeg, és ki fogja 
emelni a várost Pest megye 
települései közül.

Az est házigazdája, dr. 
Aradszki András, a térség 
országgyűlési képviselője a 
lakossági fórumon azt hang-
súlyozta, hogy fontos megvé-
deni a saját erőből elért ha-
zai eredményeket. 

– Míg 2010-ben ugyanúgy 
álltunk gazdasági mutatók 
tekintetében, mint Görögor-
szág, addig ma Magyaror-
szág egészen más képet mu-
tat. Görögországban általá-
nos sztrájk van, nyugdíj-
csökkentés és adóemelés. Ez 
is tét, sok más egyéb mellett. 
Velünk is ezt akarták tenni. 
Hogy ez ne következzen be, 
álljuk ki Magyarországért – 
zárta szavait az energia-
ügyért felelős államtitkár.

QQ ÁdÁm

A telt házas érdi rendezvényen Tuzson Bence államtitkár hangsúlyozta: kiemel-
ten fontosnak tartják, hogy a kormányzás az emberek véleményén alapuljon



4 | 2017. május 24. |    interjú

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:
Lapigazgató: Kiss Béla  Főszerkesztő: Heffler György  Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán   
Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Szabadság tér 12. Tel.: 23/520-117 e-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu  Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft.   
Felelős kiadó: Kázmér Judit és  Heffler György ügyvezető igazgatók Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maraton@maraton.plt.hu 
Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.  Felelős vezető: Horváth Gábor Megrendelés száma: É 020/2017
A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

Beszélgetés Pomázi Zoltán zenésszel

A S záncsengőtől Radnótiig
Tizennégy évesen már tudta: zenész szeretne lenni. Il-
lés-dalokat játszott otthon, Uriah Heepet az iskolai ban-
dában, és egy tehetségkutató műsornak köszönhetően 
18 évesen a Tolcsvay Trió tagja lett. Utána megismerke-
dett a countryzenével: együttesével, a Bojtorjánnal be-
járták a világot. Az USA-ban seriffhelyettessé nevezték 
ki, a Szovjetunióban elvitte a KGB. Számtalan műfajban 
alkotott maradandót, a latin zenétől a megzenésített ver-
seken át a gyerekeknek szóló albumokig. Most is több 
lemezen dolgozik, fellép Kanadában és Erdélyben 
ugyanúgy, ahogy az érdi óvodákban.

n ÁdÁm Katalin

– Kiskorától foglalkozott 
a zenével, erre a pályára 
készült?

– Tizennégy évesen már 
tudtam, hogy zenész akarok 
lenni, bár a család más pá-
lyára szánt: fogorvosnak, 
diplomatának. Akkoriban 
jelentek meg a beatzeneka-
rok Magyarországon, és ne-
kem nagyon tetszett, amit 
csináltak. Kaptam egy ócs-
ka dobgitárt, és Illés-dalok-
kal kezdtem. Soha nem ta-
nultam zenét, de az Illés slá-
gereit kívülről fújtam, az 
akkordokat pedig megmuto-
gatták a haverjaim, és az If-
júsági Magazinban is megje-
lentek néha kották. Az Illés-
sel együtt játszott a Tolcsvay 
Trió, az ő számaik pedig 
nemcsak nagyon tetszettek, 
de el is tudtam játszani 
akusztikus gitáron.

– Volt zenész a családban, 
akitől örökölte a tehetségét?

– Édesanyám nagyon mu-
zikális volt. Ötévesen harmo-
nikán játszott, azt mesélték, 
nagyon szépen. Olyannyira, 
hogy 1938-ban egy holland 
társulat szerette volna szer-
ződtetni, ám a nagyszüleim a 
háború miatt nem engedték 
őt külföldre. Anyám, már túl 
a harmincon, megtanult ját-
szani az én gitáromon is. Na-
gyon pártolta, hogy a zenészi 
pályán induljak el.

– Mi volt ezen az úton az 
első lépés?

– A gimnázium alatt volt 
egy együttesem, amit az 
egyik tag édesapja – aki a 
metróépítő vállalatnál dolgo-
zott – támogatott: vállalati 

bulikon léptünk fel. Jó kis 
együttes volt; Deep Purple- 
és Uriah Heep-számokat ját-
szottunk. Aztán leérettsé-
giztem, feloszlott a zenekar, 
ki erre ment, ki arra. Jelent-
keztem egy tehetségkutató-
ba, az volt a címe, hogy Virá-
got ültettem. Kétszáz jelent-
kező közül öt-hatot válasz-
tottak ki, köztük engem. A 
műsort Bródy János vezette, 
és Tolcsvay Béla volt a 
sztárvendég. Akkor oszlott 
fel a zenekara, a Tolcsvayék 
és a Trió. Addig-addig néze-
getett, hogy végül felajánlot-
ta: nem lennék-e benne egy új 
trióban vele és Czipó Tibor-
ral. Ez egy tizennyolc éves 
gyereknek nagyon gáláns 
ajánlat volt. Aztán kiderült, 
hogy ugyanolyan jól játszom 
a dalaikat, mint ahogy ezek 
korábban is megszólaltak a 
zenekarában, amin nagyon 
meglepődött. Három évig 
muzsikáltunk együtt.

– Miért lett vége?

– Behívtak katonának. 
Tolcsvay Béla akkor rögtön 
felvett a helyemre valakit. A 
besorozást nem lehetett meg-
kerülni, de hetven nap után 
leszereltek: a 174 centis ma-
gasságomhoz voltam 49 kiló, 
és beosztottak az aknavető-
sök közé, cipelhettem a 25 
kilós aknavetőcsövet, amit 
nem bírt a hátam. Miután le-
szereltek, bejártam az Or-
szágos Rendező Irodába, a 
Vörösmarty térre, ott össze-
futottam egy sráccal, Buch-
warth Lacival, aki mai na-
pig tagja a Bojtorjánnak. 
Nagyon megörült nekem: 
„Fú, de jó, hogy látlak, na-
gyon kellene nekem egy gitá-
ros a Bojtorjánba!”. Akkor 
hallottam először róluk. El-
mentem egy próbára: pocsék 

volt az egész. Három gitár és 
egy konga; se dob, se basz-
szushangszer nem volt. Nem 
szólt jól. És amiket énekel-
tek, uramisten! Che Gueva-
ra, Guantanamera – valahol 
a polbeat környékén billegett 
a dolog. Mégis tetszett.

– Mi ragadta meg a do-
logban?

– A lehetőség. Még ’75-ben, 
Trió-tagként, a Fonográf 
egyik tagjától, Móricz Misi-
től kaptam kölcsön egy le-
mezt, egy John Denver nevű 
amerikai countryénekes kon-
certje volt rajta, és engem tel-
jesen elvarázsolt. Mondtam a 
fiúknak, hogy ilyen zenét kel-
lene játszani. Ők pedig benne 
voltak a változásban, hiszen 
azért hívtak engem oda, hogy 
valami beinduljon.

– Saját számokkal indí-
tottak?

– Igen. Világéletemben vol-
tak szerzői ambícióim: első 
dalaimat 12–13 éves korom-
ban írtam. Ezek egyike volt 
például a Száncsengő, amit 
aztán a ’80-ban készülő Ha-
lász Judit-lemezre adtam 
oda. A countryzenére vissza-
térve: úgy éreztem, ez a mű-
faj Magyarországon csak 
akkor lehet sikeres, ha a kö-
zönség érti, amit énekelek, 
és nem érzi idegennek, nem 
érzi „amerikainak”. Ma az a 
baj, hogy ebben a műfajban 
nincsenek előadók, akik sa-
ját dalokat írnának. Van a 
100 Folk Celsius és a Fonog-
ráf, meg mi, az Új Bojtorján. 
Mi folyamatosan írjuk, játsz-
szuk az új számokat, de a 
médiába nem tudunk bejutni. 
Ez ugyanis most már nagyon 
nehéz: az átkosban, ha vala-
mit el akartál érni, de tiltás-
ba ütközött, lehetett tudni, 
kit kell megkeresni annak 
érdekében, hogy a produkció 
napvilágot láthasson. Most, 
ha egy rádióállomás nem 
hajlandó játszani az általam 
küldött lemez dalait, nem tu-
dom, hogy kihez forduljak. 
Van ott egy kiskirály, aki 
pénzt kér zsebbe, vagy a 
szerzői jogdíjaimat akarja, 
cserébe azért, hogy lejátssza 

a dalomat. Vadabbnál va-
dabb pletykák keringenek 
erről. Kanadában, ahová 
rendszeresen járok a Bojtor-
jánnal, illetve önálló előadói 
körutakra, előbb bekerülhet-
nek az angol nyelvű dalaim a 
rádiókba. Ott nem a zsebbe 
tett pénz, hanem a minőség 
alapján szelektálnak.

– Ugyanakkor a hazai kö-
zönség ismeri és elismeri a 
munkáját, és nemrég rangos 
állami kitüntetésben is része-
sült.

– Március 15-én megkap-
tam a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét, nagy büsz-
keségemre. Legutóbb állami 
kitüntetést 1988-ban kap-
tam, a szocialista kultúráért 
érdemrendet. Azóta is azon 
gondolkodom, mi a különb-
ség a kultúra és a szocialista 
kultúra között… A Face-
book-oldalamon a gratuláci-
ók mellett sok gyalázkodó 
megjegyzést kaptam. Sajnos, 
ez egy ilyen ország.

– Amerikában, a country-
zene hazájában is ismerik a 
Bojtorjánt: ’81-ben Kansas 
állam díszpolgárai lettek, 
’84-ben Nashville-ben feszti-
váldíjat nyertek. Sosem jutott 
eszébe, hogy kint maradjon?

– Nem. Soha nem akartam 
máshol élni. Azt láttam szin-
te minden kinti magyaron, 
főleg az ’56-osokon, hogy 
megkeseredett emberek, 
akik megszenvedték, hogy 
hosszú évekig haza se jöhet-
tek, hogy itthon maradt csa-

ládtagjaikat meghurcolták. 
Ezt manapság az emberek 
elfelejtik. Én még emlékszem 
azokra az időkre, és a mai 
napig gyűjtöm a kommunista 
vicceket. A diktatúrát csak jó 
adag egészséges, igazi hu-
morral lehet legyőzni. Attól 
voltunk mi a legvidámabb 
barakk, hogy tudtunk nevet-
ni, nem pedig attól, hogy ná-
lunk lehetett húst kapni, mi-
kor a lengyeleknél nem.

– Nemcsak Amerikában 
koncerteztek, hanem a Szov-
jetunióban is. Ott milyen él-
ményeket szerzett?

– A ’80-as évek közepén, 
az egyik turnén letartózta-
tott a KGB. Akkoriban fotóz-
gattam. Nyakamban a gép-
pel járkáltam az egyik vá-
rosban, ami, mint utóbb ki-
derült, zárt város volt, a he-
lyiek nem hagyhatták el 
csak úgy a települést. Erről 
én nem tudtam. Egy áruház 
előtt fagyasztott halat árul-
tak, a földről, Pravdába cso-
magolva. Én ezt lefotóztam. 
Két bőrkabátos a nyomomba 
eredt, lefogtak, bedugtak 
egy zárt teherautóba, és vit-
tek. Elmondtam, hogy ma-
gyar vagyok, énekes, ebben 
és ebben a szállodában la-
kom. Az útlevelemet persze 
elvették a reptéren, igazolni 
nem tudtam magam. Sze-
rencsére a nadrágom zsebé-
ben ott volt a szállodai beje-
lentőm. A KGB-sek megijed-
tek, visszavittek a szállodá-
hoz, ahol már várt Misa, a 
turnévezető, egy kárpát-uk-
rajnai ember. Tökéletesen 

Mi folyamatosan írjuk, játsszuk az új számokat, de a médiába nem 
tudunk bejutni

www.rub inbu to ra ruhaz .hu

Egészségpénztári elfogadóhely!
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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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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

59
31

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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beszélt magyarul és oro-
szul, és, mint kiderült, a 
KGB tisztje volt. Elsimította 
az ügyet, olyannyira, hogy 
másnap reggel megjelent az 
egyik bőrkabátos, rám vil-
lantotta az aranyfogait, és 
bocsánatot kért. Büntetés-
ből adtam neki két koncert-
jegyet…

– Az USA-ban nem érte 
hátrány amiatt, hogy a vas-
függöny mögül érkezett?

– Nem, sőt, Mississippi ál-
lamban ’84-ben helyettes se-
riffnek választottak, a Boj-
torján többi tagjával együtt. 
A seriff fel is esketett minket 
az amerikai alkotmányra. 
Gesztusértékű megnyilvá-
nulás volt, egy sikeres kon-
cert után, de az igazolvány 
és a jelvény ettől még érvé-
nyes.

– Ön szerint miben rejlik a 
countryzene varázsa?

– Abban, hogy leülök vagy 
kiállok egy gitárral, és el-
mondok egy sztorit, amiről 
mindenki úgy érzi, hogy 
neki, róla szól. A műfajban 
olyan életerő van, hogy az 
embernek megjön a kedve 
sok mindenhez, ha hallja, fő-
leg, ha játssza. Van azonban 
egy hobbim is: a latin zene. 
Szűcs Antal Gáborral tíz évig 
játszottam latin muzsikát, az 
általunk alapított Creol 
együttesben. Sok lemezünk 
jelent meg, itthon és külföl-
dön is. Rengeteg dalt írtam 
ebben a műfajban, és most is 
készül egy lemezem. Kana-
dában egy barátom révén 
összeismerkedtem Óscar 
López világhírű flamenco gi-

tárossal, akit megkértem 
arra, hogy működjön közre 
egy albumomon, és igent 
mondott rá. Ez azért hatal-
mas dolog, mert ő az a sztár, 
aki 25 ezer dolláros gázsiért 
lép fel egy-egy koncerten. 
Mindketten kiadóktól függet-
lenül dolgozunk, így közösen 
jegyezzük a dalokat: én el-
küldöm Magyarországról a 
hangfelvételt, amin fent van-
nak a kíséretek és a téma, ő 
pedig az improvizációs ré-
szeket játssza fel. Két felvétel 
már elkészült ezen a módon.

– Nemcsak Kanadába jár 
gyakran, hanem Erdélybe is, 
ahol rendszeresen turnézik a 
Bojtorján.

– Igen, nagyon szeretnek 
minket. A ’80-as években egy 
kulturális egyezmény kere-
tében kivitték Romániába a 
lemezeinket. A kint élő ma-
gyarok pedig magukra vet-
ték, értelmezték a szövege-
ket: a Vigyázz magadra, 
fiam! azóta is ballagási slá-
ger. A gyerekek is ismerik 
ezeket a dalokat: a Csíki-me-
dencében egy szál gitárral 
léptem fel az óvodákban, és 
egy kisfiú rám szólt: ne a Mi-
cimackót játsszam, hanem a 
Vigyázz magadra, fiam!-ot. 
Magyarországon ilyen nincs.

– A Bojtorján Halász Judit 
több gyereklemezén is közre-
működött dalszerzőként, elő-
adóként, és Négyszögletű 
Kerek Erdő címmel saját gye-
reklemezt is kiadtak. Hogyan 
jött az ötlet, hogy gyerekle-
mezt készítsenek egy színész-
nő közreműködésével? A ’80-
as években ez még nem volt 
divat…

– Még Tolcsvayékkal kí-
sértük Halász Juditot egy 
rádióműsorban, de ennek 
nem lett folytatása. Évekkel 
később meghívtak a zánkai 
úttörőtáborba, hogy zenéljek 
a gyerekeknek. A rendezvé-
nyen csupa ismert színész 
mondott a kicsik számára 
emészthetetlen verseket. Ne-
kem akkor már megvolt a 
Száncsengő, eljátszottam, és 
a gyerekek énekelték velem 
együtt, nagy sikere volt. Biz-
tattak, csináljak hasonlókat, 
de úgy éreztem, kell ehhez 
egy jó színész, aki együtt-
működik és összekacsint a 

gyerekekkel. Mikor aztán 
megalakult a Bojtorján ’77-
ben, volt egy olyan időszak, 
hogy nem volt munkánk, és 
kitaláltam, hogy csináljunk 
egy gyerekkoncertet, én 
majd megpróbálom rábe-
szélni Halász Juditot, hogy 
lépjen fel velünk. Bródy Já-
noson keresztül – akinek tet-
szett az ötlet – sikerült kap-
csolatot találni hozzá, és 
előadtuk a Kép a tükörben 

című lemezt. Ez volt a kez-
det; eg yüttműködésünk 
2001-ig tartott, és telt ház 
előtt koncerteztünk évtize-
dekig. A Bojtorján egyébként 
most készít egy új gyermek-
lemezt, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával. Tíz dal 
már elkészült; 7–8 éves gye-
rekeknek szól majd, és na-
gyon várom, hogyan fogad-
ják majd a gyerekek a múlt-
ba vezető, megénekelt törté-
neteket.

– Felnőtteknek szóló verse-
ket is megzenésített, leg-
utóbb Radnóti műveit.

– Nagyon büszke vagyok 
erre a lemezre, és nagyon 
szeretem. Nagyon jó volt a hi-
vatalos fogadtatás, ami pe-
dig a nem hivatalost illeti: 
egy XIII. kerületi galériában 
felléptem egy Gyarmati Fan-
ni emlékezetére rendezett 
sorozatban, és azt vettem 
észre, hogy az első sorban 
ülő idős hölgyek zokognak, 
mint a záporeső. Egyikük 
előadás után odajött, és kö-

szönetet mondott azért, hogy 
ezeket a verseket megzenésí-
tettem. Mint kiderült, Gyar-
mati Fanni egyik barátnője 
volt. Most Radnótiról tartok 
interaktív, rendhagyó iroda-
lomórákat gyerekeknek, 
szintén a kulturális alap tá-
mogatásával. Legutóbb, a 
kápolnásnyéki gimnázium-
ban háromszázan jöttek el, 
hogy meghallgassanak.

– Sok mindenen dolgozik 
egyszerre? 

– Igen. Többek közt egy 
olyan lemezen, amin az 
érdi Pócsi Dóra megzenésí-
tett versei is szerepelnek. 
Dóri igen különleges kis-
lány volt, nagyon jóban vol-
tunk. Így hozzá tudok tenni 
ahhoz, hogy fennmaradjon 
a neve és a versei, amelyek 
egész páratlanok. Olyan 
önálló lemezre teszem rá 
őket, ami teljesen más lesz, 
mint az eddigiek: a halál-
ról, a fájdalomról szól, és 
sokkal rockosabb, mint 
amit tőlem megszokhattak. 
Most fejeztem be egy anto-
lógialemezt Savanya Ist-
ván Kanadában élő ma-
gyar költő verseiből, csiná-
lom a gyereklemezt is, és 
ősszel nekifogok a latin le-
meznek. Közben járjuk a 
vidéket, koncertezünk, és 
hamarosan kezdődnek az 
erdélyi fellépések is. Mind-
emellett nagyon konszoli-
dált életet élek; nyugdíjas 
vagyok, ami remek állapot. 
Az se lenne probléma, ha 
otthon maradnék – de én 
ezt szeretem csinálni. Fel-
vonulni a hangszerekkel és 
szórakoztatni a közönsé-
get, ennél nincs jobb.

A Bojtorján most készít egy új lemezt 7–8 éves gyerekeknek
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Ene rgiahatékonysági célok
Jelentős terhet róna a tagállamokra a 2030-as európai 
energiahatékonysági cél 3 százalékos emelése, ezért 
Magyarország azt nem támogatja – mondta Aradszki 
András energiaügyért felelős államtitkár, térségünk or-
szággyűlési képviselője az Energia Tanács informális 
találkozóján a máltai Vallettában, 2017. május 18-án.

Aradszki András hangsú-
lyozta, Magyarország nem 
ért egyet az irányelv terve-
zett módosításával, amely – 
az Európai Tanács 2014. ok-
tóberi következtetéseire ala-
pozva – 27-ről 30 százalékra 
emelné a 2030-as európai 
energiahatékonysági célér-
téket. Az államtitkár a jelen-
legi célérték későbbi felül-
vizsgálatát javasolta, tekin-
tettel arra, hogy a korai mó-
dosítás jelentős, be nem ter-
vezett többletköltséget róna 
a tagállamokra. Lényeges 
szempontnak nevezte, hogy 
hiányzik az új energiahaté-
konyság i szakpolitikák 
eredményességének elemzé-
se is. Csak a jó gyakorlatok 
összegzésével és a tudás-
megosztással lehet és indo-

kolt továbblépni – fejtette ki. 
Emlékeztetett, hogy az üveg-
házhatású gázok 2030-ig el-
érendő 40 százalékos kibo-
csátáscsökkentési céljának 
teljesülése önmagában szá-
mottevő energiahatékony-
ság-javulást von maga után, 
és ezzel együtt előrehala-
dást igényel a megújuló ener-
giák alkalmazásában is.

Nagy kihívást jelent a tag-
államoknak az irányelvter-
vezet másik rendelkezése is, 
ami legalább évi 1,5 százalé-
kos energiahatékonyság-nö-
velést írna elő a végső fel-
használóknál – hívta fel a fi-
gyelmet Aradszki András. A 
közösségi célok eléréséhez a 
tagállamok számára nélkü-
lözhetetlen a további pénz-
ügyi támogatások megléte.

Magyarország ugyanak-
kor támogatja az elnökség 
1,4 százalékos energiameg-
takarítási kötelezettségre 
irányuló kompromisszumos 
javaslatát, amely megfelelő 
rugalmasságot biztosítana a 
tagállamoknak az energia-
hatékonysági céljaik megha-
tározásához.

A találkozón a tagállamok 
az energiahatékonyságról 
szóló irányelv módosítását 
célzó európai bizottsági ja-
vaslatot vitatták meg, amely 
a tavaly novemberben közzé-
tett, „Tiszta energiát minden 
európainak” jogszabálycso-
mag részét képezi. A V4 tag-
államok a tanácskozáson 
egyetértettek abban, hogy 
az energiahatékonyság foko-
zásában továbbra is csak 
nem kötelező uniós célérték 
lehet támogatható, emellett 
megfelelő kereteket és lehe-
tőséget kell biztosítani a 
kapcsolódó nemzeti progra-
mok eredményes megvalósí-
tásához. n NFM

Nyá ri tábor a színek jegyében
Városunk önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is támogatja az általános iskolás korú gyermekek 
napközbeni felügyeletét és ellátását a vakáció ideje 
alatt. Június végétől indul és augusztus közepéig folya-
matosan nyitva tart a Favágó utcai nyári tábor.

A városvezetés ezúttal is 
hatmillió forintot különített 
el a tábor költségeire, és a 
sokéves gyakorlatnak meg-
felelően az önkormányzati 
tulajdonú, ősfákkal körül-
vett parkvárosi ingatlanon 
nyolc héten keresztül lesz 
biztosított a napközbeni fel-
ügyelet, amely során reggel 
8-tól délután 4 óráig izgal-
mas és tartalmas progra-
mokkal várják a vakációzó 
diákokat. A gyermekek fel-
ügyeletéről az érdi általános 
iskolák tantestületei dönte-
nek, s ők vállalják a szakmai 
program kidolgozását is.

Ahogy tavaly, idén is a Bo-
lyai János Általános Iskola 
vállalta a tábor hátterének 
biztosítását. A bejárós tá-
bort heti turnusokban lehet 
igényelni, a részt vevő diá-
kok szüleinek pedig a napi 
háromszori étkezésért és a 
tartalmas programokért 
gyermekenként heti 8000 fo-
rintot kell fizetniük. Termé-
szetesen a szociálisan rá-
szoruló gyermekek esetében 
50 százalékos kedvezmény 
igényelhető az étkeztetés dí-
jából, így nekik legfeljebb 

4650 forintba kerül a napkö-
zis táborban eltöltött egy 
hét. A nem érdi lakóhellyel 
rendelkező diákokat viszont 
csak abban az esetben ve-
szik fel, ha a turnus megkez-
dése előtti héten még van 
szabad hely, de nekik 15 ezer 
forintba kerül egy hét.

A tábor ebben az évben jú-
nius 26-án kezdődik és au-
gusztus 18-ig tart. A két hó-
napos program színekkel je-
lölt hetekből áll össze, min-
den egyes hét más színű, 
lesz fehér, citromsárga, bar-
na, zöld, piros, kék, narancs-
sárga és végül egy ibolya 
hét. Kissé a színekhez is 
kapcsolódva rengeteg mesét 
hallhatnak, sok új játékot és 

dalt tanulhatnak meg a gye-
rekek, s közben sok-sok időt 
töltenek el a szabad levegőn, 
ahol különféle sportjátékok 
és kreatív kézműves foglal-
kozások várják őket. A szer-
dai nap pedig a kiránduláso-
ké lesz, amikor felkeresik a 
környék látnivalóit, neveze-
tességeit. Az idei úti célok 
között a Gyermekvasút, a 
budai Vár, az Alcsúti Arboré-
tum, a Budakeszi Vadas-
park, a Dinnyési Várpark, a 
Margitsziget, a nagytétényi 

Kastélymúzeum és Százha-
lombatta szerepel.

Ebben az évben is számos 
kvíz-, sportvetélkedő és vi-
dám játék helyszíne lesz a 
Favágó utcai napközis tábor, 
ahol egy időben legfeljebb 
120 gyermek számára van 
hely, s rájuk egy táborvezető 
és öt pedagógus felügyel 
majd.

Qn BE

Sze metet találtak

Sajtótájékoztatót tartott 
Szűcs Gábor elnök és Érdi 
István elnökségi tag az Aba 
utca és az Álmos utca talál-
kozásánál, ahol arra a kér-
désre szerettek volna vá-
laszt kapni, hogy a csator-
názás után megmaradt föl-
det miért terítette el az ön-
kormányzat.

Az MSZP képviselői el-
mondták, hogy tudomásuk 
szerint május elején az ott 
élők bejelentették az önkor-
mányzatnak, hogy az utca-
sarkon építési törmelék, il-
legális szemétlerakásból 
származó hulladék és föld 
is maradt, s kérték annak 
elszállítását. Szűcs Gábor 
szerint nem jó gazda módjá-
ra járt el az önkormányzat, 
amikor elszállítás helyett a 
szétterítés mellett döntött.

Arató Zsolt sajtófőnök 
az MSZP sajtótájékoztató-
ján elhangzottakra rea-
gálva elmondta, hogy a 
Polgármesteri Hivatal kö-
szöni a lakossági bejelen-
tést, ugyanakkor nemrég 
zajlott a városban a széles 
körben meghirdetett, igen 
sikeres szemétszedési ak-
ció, amelyen a hivatal dol-
gozói, a polgárőrség, a he-
lyi környezetvédő egyesü-
letek mellett több mint 
száz önkéntes is részt vett. 
– Örömmel láttuk volna 
közöttük az MSZP képvi-
selőit is. Talán majd legkö-
zelebb szakítanak időt 
arra is, hogy az érdi kö-
zösséggel együtt tegyenek 
a városért – zárta szavait 
a sajtófőnök.

Qn Nyh

 Tavaly az olimpia jegyében zajlottak a tábori programok
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Erő södő  
vál lalkozói klíma
Magyarország továbbra is fent kívánja tartani a kedvező 
gazdasági klímát az adók és a bérköltségek csökkenté-
sével – jelentette ki Aradszki András, térségünk or-
szággyűlési képviselője a Mapei Kft. új gyáregységének 
múlt szerdai alapkőletételén, Sóskúton. A politikus 
hangsúlyozta: lépéseket kívánnak tenni azért, hogy a 
vállalkozói klíma helyi szinten is megerősödjön.

– A térség országgyűlési 
képviselőjeként a polgár-
mesterekkel együtt azon 
dolgozom, hogy minél több 
vállalkozás jöjjön ide, Buda-
pest déli kapujához. Kedve-
zőek az adottságok, az autó-
pályákon keresztül jók az 
elérhetőségeink, és a Sóskú-
ton, Érden, Tárnokon, Diós-
don elvégzett fejlesztések-
nek köszönhetően fogadni 
tudjuk a vállalkozásokat. 
További lépéseket teszünk 
abba az irányba, hogy a vál-
lalkozói klíma helyi szinten 
is megerősödjön, és prospe-
ráló gazdaság jöjjön létre – 
mondta dr. Aradszki And-
rás Fidesz–KDNP-s ország-
gyűlési képviselő szerdán, a 
Mapei Kft. alapkőletételén.

A politikus a Mapei Kft. 
beruházásával kapcsolat-

ban hangsúlyozta: a siker-
hez kell az állhatatosság, 
hogy bízunk magunkban és 
az elképzeléseink helyes-
ségében. Mint mondta: 2010-
ben, amikor a Fidesz–KDNP 
átvette a kormányzást, bíz-
tak magukban, a hazában, 
az itt élő emberek munka-
erejében és a cégek vállalko-
zóerejében.

– Azok a fundamentumok, 
amelyek a magyar gazdasá-
got jellemzik, versenyképe-
sek más, fejlettebb országo-
kéval. Gondolok itt az ala-
csony költségvetési hiányra, 
az európai uniós átlagot 
meghaladó növekedésére, az 
államháztartási hiány csök-
kenő tendenciájára és a nö-
vekedési pálya elindulására, 
ami nem az olcsó munka-
erőn, hanem a szakértelmen, 

a hozzáértésen és a verseny-
képesség erősítésén alapul 
– hangsúlyozta az ország-
gyűlési képviselő, kiemelve: 
ahhoz, hogy mindezeket el-
érjék, olyan vállalkozások 
kellenek, mint a Mapei.

– Magyarország továbbra 
is fent kívánja tartani azt a 
kedvező gazdasági klímát 
az adócsökkentésekkel, il-
letve a bérköltségek csök-
kentésén keresztül, ami a 
vállalkozásokat arra ösz-
tönzi, hogy újabb beruházá-
sokba kezdjenek, és folytas-
sák alkotó tevékenységüket 

– mondta a politikus, aki az-
zal zárta szavait: a követke-
ző nagy kihívás a magyar 
gazdaság előtt a versenyké-
pesség növelése.

A rendezvényen Marko-
vich Béla, a Mapei Kft. ügy-
vezetője elmondta: a sóskúti 
gyárat 2000-től 2002-ig épí-
tették, 2007-ben fejlesztették 
az üzemet, és most tovább 
bővítik a létesítményt. Egy 
körülbelül 8000 négyzetmé-
teres új raktár épül a meglé-
vő mellé, elhelyeznek egy 
porkeverő gépsort, és az 
adalékszergyártást is bőví-

tik. Az építkezés november 
végére fejeződik majd be, a 
géptelepítés várhatóan de-
cember-januárban lezajlik, 
és 2018 márciusában elin-
dulhat a termelés. König Fe-
renc sóskúti polgármester 
köszöntőjében arról beszélt, 
hogy ez az alapkőletétel kö-
zös ünnepe Sóskútnak és az 
ipari parknak, hiszen az itt 
működő vállalkozásoknak 
köszönhetően a település la-
kói jobban élhetnek. Mint 
hangsúlyozta: Sóskút a „top 
300” önkormányzat között 
szerepel. n ÁdÁm K.

Nag y ütemben épül a város
Egész Érden dolgozni fogunk – jelentette ki T. Mészáros 
András polgármester szokásos szerdai városvezetői saj-
tótájékoztatóján, ahol bejelentette, hogy még az idei év-
ben hol zajlanak az út-, csapadékvíz-elvezetési és egyéb 
közműépítési munkák.

A polgármester elsőként a 
c sapa dék v í z - e l vezetési 
munkákról beszélt. Ez ösz-
szességében 9 milliárd forin-
tos program, amelynek egy 
része már idén el tud készül-
ni. Jelenleg folyamatban van 
a Fürdő utca és Orgona utca 
csapadékvíz-rendezése, itt 
az ivóvízkiváltás tavaly 
megtörtént. A Fürdő utcá-
ban a csapadékvíz-rendezés 
után szilárd burkolat lesz.

Az Alsóvölgyi utcában me-
derrendezés lesz és itt is 
lesznek gázkiváltások. Ezt 
követően forgalomcsillapítá-
si eszközöket helyeznek ki, 
ami a polgármester vélemé-
nye szerint indokolt is, mivel 
sokan, akik az M7-es autó-
pálya felől érkeznek, mene-
külőútnak használják az 
igen keskeny utcát. A keleti 
oldalon lévő vízgyűjtő rend-
szert idén a Vincellér utcáig 
tervezik, aminek köszönhe-
tően jelentősen javul az Al-

sóvölgyi utca és környéke 
vízelvezetése.

A város középső részén, de 
a keleti vízgyűjtőn vízrende-
zés indul júniusban, ez az 
Ürmös utcát, a Riminyáki út 
alsó szakaszát és a Béla ut-
cát érinti. Itt is először gázki-
váltások lesznek, ezt követő-
en kerül sor a csapadékvíz-
rendezésre. Az Ürmös utcá-
ban a csapadékvíz-rendezés 
után felújítják a burkolatot.

T. Mészáros András remé-
nyét fejezte ki, hogy időben 
lezárul a vonatkozó közbe-
szerzés és a közösségi közle-
kedéssel érintett szakaszok 
megújítására még idén sor 
kerülhet a Modern Városok 
program keretében. Ehhez 
kapcsolódik a Papi Földek 
záportározó építése is, ahol, 
ha megérkeznek az engedé-
lyek, elkezdődik a tó megépí-
tése.

A nyugati oldallal kapcso-
latban a polgármester arról 

tájékoztatott, hogy jelenleg 
folyamatban van a Kolozsvá-
ri utca csapadékvíz-rende-
zése és hamarosan kezdik a 
Kalotaszegi utca végén a 200 
m-es szakasz útépítését és 
csapadékvíz-rendezését.

Szintén örömteli hír, hogy 
elkezdődött a régóta várt 
Tárnoki úti, szinte teljes 
közmű-rekonstrukció. Első 
ütemben a Kolozsvári utca– 
Kőszegi utca közötti sza-
kasz épül át, itt most kezdő-
dik a csapadékvíz-elvezető 
megépítése. Ezt követően 
megépül a szilárd burkolat 
is. Második ütemben a Kő-
szegi utca–Szent István út 
közötti szakasz újul meg.

Megvan a pénzügyi fede-
zet a Tárnoki út–Szent Ist-
ván út–Lőcsei út csomópont 
átépítésére, valamint a Kos-
suth Lajos út–Szent István út 
csomópont átépítésére. Itt a 
közbeszerzések folyamat-
ban vannak. A közösségi 
közlekedéssel érintett útsza-
kasz a Szent István út – ahol, 
ha lezárul a közbeszerzés, 
akkor még idén szeretnék 
ennek a felújítását is elvé-
gezni.

A mellékutcák karbantar-
tásáról és felújításáról T. Mé-
száros András elmondta, 
hogy a földutak karbantar-
tása tervszerűen, az ÉKFI 
által történik. Több techno-
lógiát is megvizsgálnak, a 
műszaki iroda vizsgálja an-
nak lehetőségét, hogy kálci-
um-karbonáttal vonnák be 
az utakat, ami jelentősen 
csökkentené a port. T. Mé-
száros András hozzátette, 
hogy 10–15 kilométernyi utat 
tudnak idén pormentesíteni 

és vannak olyan kerületek, 
ahol képviselői keretből fog-
nak kisebb szakaszok meg-
újulni.

T. Mészáros András fel-
hívta arra is a figyelmet, 
hogy a 40-es vasúti vonal fel-
újítása már elkezdődött és 
híd fog épülni a Szent István 
utca és az Elöljáró utca kö-
zött is, ami jelentős forga-
lomterheléssel jár az építke-
zés ideje alatt, így a lakos-
ság türelmét kéri.

Qn BNYH

A Fürdő utcában a csapadékvíz-rendezés után szilárd burkolat lesz

König Ferenc, Sóskút polgármestere, Aradszki András országgyűlési képviselő, Markovich Béla, a Mapei Kft. 
ügyvezetője, Scheer Sándor, a Market Zrt. vezérigazgatója és Kopacz Tamás termelési vezető (Mapei Kft.)



OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!
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KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
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TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!
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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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A természet rezdülései
Szárnyait sebesen 

verdesve, ahogy a heli-
kopter is lebeg egy-
helyben, lebeg a virág 
fölött a szender, ez a 
különleges, apró ro-
var. Nem könnyű len-
csevégre kapni az 
ilyen mozgékony állat-
kát, bár Szakács Mik-
lósnak talán nem je-
lentett túl nagy kihí-
vást, hiszen leginkább 
éppen a mozgást sze-
reti megörökíteni, 
meg ismételhetetlen 
pillanatokat. Például a 
sportban, amikor a 
versenyző arcán látszik a 
szenvedés, a feszülő izmo-
kon az akarás. Ezek a ked-
venc témái; mióta gyerekko-
rában elkezdett fényképez-
ni, a fürdőszobai laborban 
képeket előhívni, nagyítani.

Most mégis a Folly Arbo-
rétumban készült felvételei-
vel mutatkozik be a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
előtéri fotógalériájában a 
Duna–Art Fotóklub tagja-
ként. (Az arborétumot Bada-
csonyörsön mintegy száz 
éve hozta létre dr. Folly Gyu-
la. A többnyire fenyőkből 

álló gyűjtemény a Kisörsi-
hegy déli oldalában, a Bala-
tonhoz közel található. Az 
arborétum ma három külön-
böző korú növénypopulációt 
tartalmaz, ezeket a család 
három generációja telepítet-
te.) Virágokat, rovarokat, 
szép fenyőtobozokat, gyíko-
kat fényképezni neki kicsit 
türelemjátéknak tűnik a 
mozgalmas témákhoz ké-
pest. De a két és fél év alatt, 
amióta eljár (pontosabban 
Budapestről kijár) a Duna–
Art összejöveteleire, meg-
kedvelte ezt a műfajt is. Nem 

lehetett ez nehéz, hiszen a 
természetet kedveli, gyakor-
lott és rendszeres túrázó, de 
mint mondja, azok a kirán-
dulások, amikor 25–30 kilo-
méter a kitűzött táv, nem a 
fényképezésről szólnak. A 
természetfotózáshoz nyu-
godt nézelődés, türelem és 
nyitott, a különlegest azon-
nal meglátó szem kell. 
Ahogy ez a kis tárlat is mu-
tatja, Szakács Miklós nem-
csak a sportolók arcának 
rezdüléseit veszi észre, de a 
természet intimitásait is.

QQ (mnp)

Szakács Miklós a Folly Arborétumban készült felvételeivel mutatkozik be a 
művelődési központ előtéri fotógalériájában

Szi mfonikus  
kam arahangverseny
A zenekedvelők a klasszikus zeneirodalom vidám hang-
nemű szerzeményeivel köszönthették az év egyik leg-
szebb évszakát. A városunkban immár közel három év-
tizede működő vonósegyüttes ismét szimfonikus zene-
karrá bővülve, nagy sikerű koncertet adott múlt pénte-
ken a Vörösmarty gimnázium dísztermében.

Az Érdi Kamarazenekar 
már az év eleji farsangi kon-
certjét követően folyamato-
san készült a májusi tavaszi 
hangversenyére – tudtuk 
meg Rédai Erzsébet művé-
szeti vezetőtől, aki arról is 
beszélt, hogy a tavasz ébre-
dése felett érzett örömüket 
a muzsikájukkal is szeretet-
ték volna éreztetni, így a 
zeneirodalom két kiváló 
szerzőjének három játékos 
és vidám művét tűzték mű-
sorukra.

Mozarttól a g-moll szimfó-
nia és a Serenata notturna 
csendült fel. A szólisták: Czi-
dorné Kerecsányi Erika és 
Hanischné Farkas Anna 
hegedű, Cser László nagy-
bőgő, Mézes Gyöngyi üst-
dob. Beethoventől az F-dúr 
románcot hallhattuk, a he-
gedűszólót Kucsera Imre 

játszotta. A koncert karmes-
tere Héja László volt.

A zömében vonós kamara-
zenekart ezúttal üstdob- és 
hegedűszólóval is kiegészí-
tették, majd fa- és rézfúvó-
sok is csatlakoztak az együt-
teshez, így biztosítva a mű-
vek nagyszerű hangzását. 
Zárásként hangzott el Mo-
zart kis g-moll szimfóniája, 
amely a komponistára oly 
jellemző pezsgéssel és hu-
morral töltötte be a gimnázi-
um dísztermét.

Rédai Erzsébet azt is el-
árulta lapunknak, hogy tu-
datosan választották ezeket 
a darabokat, mert szeret-
nék, ha egyre szimfoniku-
sabbá válna az együttesük, 
ugyanis az ilyen hangverse-
nyeken jóval nagyobb a vo-
nósok létszáma, mert az 
utóbbi hónapokban több 

diák is csatlakozott a zene-
karhoz. A fiatal, főként kö-
zépiskolás zenészek, no meg 
a lelkes közönség örömére 
választották a népszerű 
szimfonikus műveket. A nö-
vendékek roppant büszkék 
arra, hogy felnőtt, profi ze-
nészekkel együtt léphetnek 
közönség elé. Óriási élmény, 
de ugyanakkor hatalmas ki-
hívás is ez számukra, ezért 
ők a próbákon kívül, otthon 
is sokat gyakorolnak. A ka-

marazenekar karmestere, 
Héja László pedig óriási tü-
relemmel és szeretettel fog-
lalkozik a növendék muzsi-
kusokkal, akik egyébként az 
érdi Lukin Zeneiskola nö-
vendékei és korábban a Tü-
csökzenekarban játszottak, 
de mivel abból kinőttek már, 
a kamaraegyüttes tagjai 
úgy gondolták, érdemes ki-
próbálni őket a nagy zene-
karban, s később az utánpót-
lását is biztosíthatják majd.

Rédai Erzsébet zárás-
ként elárulta: az Érdi Ka-
marazenekar már az évad-
záró hangversenyére ké-
szül, amelyen barokk mű-
vekre, főként Bach és Vival-
di remekeire számíthat a 
közönség. A koncertet júni-
us 25-én, 17 órai kezdettel 
tartják meg, helyszíne pe-
dig hagyományosan a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum ko-
csiszíne lesz.

QQ ÁbrahÁm

Növendékek és profi muzsikusok játszottak együtt Héja László vezetésével
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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!

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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Kelendő vizslák
Fogynak a vizslák! Alig 

több mint két hete, hogy Göb-
lyös Péter Négylábú hunga-
rikum című fotókiállításának 
anyaga felkerült a művelődé-
si központ Facebook-oldalá-
ra, ahol a Futrinka Egyesü-
letnek felajánlott támogatá-
sért cserébe egy fotót lehet 
választani (a kisebb, 30x40 
centiméteres felvételekért 15 
ezer, az 50x70 centiméterese-
kért 30 ezer forintot kell fel-
ajánlani), máris elfogyott a 
képeknek majdnem a fele, 
amiből mintegy félmillió fo-
rint folyt be az egyesület 
számlájára. 

Volt olyan felvétel, a Trium-
virátus című, amelyért töb-
ben versengtek, négyen is 
meg akarták szerezni. A tá-

mogatók zömében magánsze-
mélyek, de például a Vizsla 
Túra elnevezésű csoport hat 
fotót is jegyzett magának.

A Futrinka Egyesületnél 
minden forintnak helye van, 
hiszen kutyák életét mentik 
meg, évente mintegy 600 jó-
szágnak adnak esélyt a túl-
élésre. Ezért hálásak Göb-
lyös Péter fotográfusnak a 
képek felajánlásáért, s a vizs-
larajongóknak az adomá-
nyért, ami hozzájárul, hogy a 
valóságban ne fogyjanak a 
vizslák.

A művelődési központ  
Facebook-oldalán található 
albumban még lehet böngész-
ni a képek között, hátha meg-
tetszik valamelyik.

QQ –p–

A Triumvirátus és Göblyös Péter fotográfus

Érd  Kodályból jól vizsgázott
Két napon át több mint 
másfél száz vendége volt 
az érdi Kőrösi iskolának, 
amely nemcsak kiírója volt 
az országos Kodály Zoltán 
Műveltségi Vetélkedőnek, 
hanem a városi fordulót kö-
vetően a regionális közép-
döntő szervezését is felvál-
lalta, amelyen huszonnégy 
megyei jogú város győztes 
csapatai mérték össze fel-
készültségüket. A júniusi 
döntőbe hat csapat jutott 
tovább, akik a végső helye-
zésért a júniusi döntőben 
küzdenek majd.

A hétvégén a vetélkedő 
megnyitóján elsőként Maitz 
Ferenc, az iskola igazgatója 
köszöntötte a versenyzőket, 
a felkészítő tanárokat, a zsű-
ri tagjait és a játékvezetőket. 
Kiemelte: nagy örömükre 
szolgál, hogy intézményük 
öt évvel a Liszt Ferenc-vetél-
kedőt követően, ismét egy 
rangos országos zenei ese-
mény elindítója és házigaz-
dája lehet. Mertek nagyot 
álmodni – fűzte hozzá, kö-
szönetet mondva mindazok-
nak, akik felkarolták és tá-
mogatták a vetélkedő meg-
valósulását.

Dr. Bács István (Fidesz–
KDNP), Érd alpolgármestere 
az elődöntő résztvevőit üdvö-
zölve kifejtette: büszkeség-
gel tölti el, hogy Érd Megyei 
Jogú Város és az Érdi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Is-
kola kezdeményezőként és 
szervezőként ismét olyan 
kulturális esemény fősze-
replőjévé vált, amely nem-
csak városunkban, de az 
egész országban hírét viszi 
a nagyszerű ténynek: Érd 
lassan a kultúra városává 
válik! A Kodály Zoltán Mű-
veltségi Vetélkedő az egész 
ország diáktársadalmát ak-
tivizáló verseny, amely egye-
dülálló a Kodály-emlékév 

rendezvényeinek sorában – 
fűzte hozzá az alpolgármes-
ter, kiemelve, hogy a zene 
közös nyelvet teremt, mert 
olyan nyelven szól az életről, 
amelyet mindenki ért, de leg-
alábbis átérez.

Vasárnap és hétfőn az is-
kolán belül is két helyszínen, 
párhuzamosan, Varga Ká-
roly és Magyar Kornél já-
tékvezető irányítása mellett 
versenyeztek egymással a 
csapatok. Magyar Kornél, a 
Bartók Rádió nyugalmazott 
vezető munkatársa, jelenleg 
a Katolikus Rádió műsorve-
zető-szerkesztője lapunk-
nak nyilatkozva elmondta: 
fontosnak tartja a vetélke-
dőt, mert az elmúlt évek ta-
pasztalatai azt mutatták, 
hogy a gyermekek egyre ke-
vesebbet énekelnek, s keve-
set tudnak zeneirodalmunk 
nagyjairól is, ami nem feltét-
lenül az ő hibájuk. A Kodály-
módszert, mint tudjuk, a mai 
napig világszerte óriási si-
kerrel művelik, mert az a cél-
ja, hogy a gyermekekhez 
minél közelebb vigye a ze-
nét. Ennek az útja pedig el-
sősorban és mindenekfelett 
az éneklés – fűzte hozzá Ma-
gyar Kornél, aki Varga Ká-
rollyal együtt részt vett a 
vetélkedő szakmai kidolgo-

zásában is. Elárulta: a feltett 
kérdésekkel ig yekeztek 
mindegyik Kodály-műfajból 
– a népzenétől, a kórusműve-
ken át a kamarazenéig, az 
egész életművéből – meríte-
ni, de megtartották a vetél-
kedő játékosságát, amely 
nem elsősorban a lexikális 
tudásra, hanem a diákok 
kreativitására is épít.

Prock Alberttől, a Kőrösi 
iskola csapatkapitányától 
megtudtuk, hogy nem volt 
könnyű felkészülni a vetél-
kedőre, mert rengeteg apró 
részletet is meg kellett ta-
nulniuk, amíg eljutottak az 
elődöntőig. Sokat segített, 
hogy hatan vannak a csapat-
ban, így kiegészítik egymás 
ismereteit – mondta Albert, 
aki elismerte: a vetélkedő 
előtt nagyon keveset tudott 
Kodály életéről, de ma már 
büszke rá, hogy időközben 
sikerült megismernie a vi-
lághírű pedagógus és zene-
szerző egész életművét. 

A kétnapos versenyt köve-
tően, az elért pontszámok 
alapján Eger, Érd, Kecske-
mét, Nyíregyháza, Salgótar-
ján és Szolnok csapata jutott 
a döntőbe, amelyet június 11-
én a fővárosi Művészetek Pa-
lotájában rendeznek meg.

QQ Bálint Edit

Varga Károly (képünkön) és Magyar Kornél játékvezető irányítása 
mellett versenyeztek egymással a csapatok

A június 11-ei döntőbe jutott érdi csapat  (Fotók: Boros Sándor)
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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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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.
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Han cúr, medve és palacsinta
Május utolsó vasárnapja 
idén is a gyerekeké: szám-
talan izgalmas és ingye-
nes programmal várja a 
kicsiket és nagyobbacská-
kat a múzeumkertben a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ és a Magyar Föld-
rajzi Múzeum május 28-án.

Délelőtt tíz órától délután 
ötig a legkisebbektől a na-
gyobbacskákig minden gye-
rek megtalálhatja majd az 
érdeklődésének, korosztá-
lyának megfelelő programot. 

A színpadon bábszínházi 
előadások és koncertek vált-
ják egymást. Fellép a Nefe-
lejcs Bábszínház, a Görömbő 
Kompánia, a Csurgó Zene-
kar, az Álomzug Társulás és 
a Makám Együttes; lesz pöt-
töm táncház (a Magtár és a 
Kisharang táncegyüttessel 
és a Pittyendáré zenekarral) 
és interaktív asztali bábozás 
is a legkisebbeknek.

A szem és a fül mellett fő-
szerepet kapnak a kezek, 
lábak is: az Éltető Értékeink 
Egyesület játszóudvarában 
a legegyszerűbbtől a legfur-
fangosabbig többféle népi já-
tékot kipróbálhatnak a gye-

rekek, és idén is lesznek ki-
sebb-nagyobb légvárak, ug-
rálók. Aki elfáradt, a kézmű-
ves asztaloknál alkothat 
kedvére, az apróságok pedig 
a hancúrozdában főzőcskéz-
hetnek, babázhatnak, és 
nem maradhat el a pónilo-
vaglás sem.

Idén még a barlangi medve 
is előbújik a vackáról, hogy 
megnézze az árnyékát. A 
Magyar Földrajzi Múzeum 
rendezvényének keretében a 
jégkorszak világa kel életre, 
no meg a már említett, tíz-
ezer éve kihalt barlangi 
medve, amely a jégkorszak 
emberének kortársa volt.

– A 2017-es év ősmaradvá-
nya a barlangi medve, ez 

adja apropóját a rendezvé-
nyünknek. Mester Zsolt ré-
gész őstörténeti előadásával 
készülünk, és levetítünk egy 
filmet az érdi medvevadá-
szokról is. Ezen a napon lesz 
a medvés rajzversenyünk 
eredményhirdetése, és meg-
elevenedik ez a régen kihalt 
emlősállat is – tudtuk meg 
Mácsai Anettától, a múze-
um igazgatóhelyettesétől.

Nem maradhat el a hagyo-
mányos palacsintaevés sem, 
hiszen ez az étel mindig gye-
reknapon a legfinomabb: 
idén az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat jóvoltából kerül asz-
talra több tucatnyi palacsin-
ta, amit a fiatalok osztanak 
szét a kicsik között. n Á. K.

Idén is többféle népi játékot kipróbálhatnak a gyerekek 
 (Képünk a tavalyi rendezvényen készült)

A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TISZTELETTEL MEGHÍVJA
2017. június 2-án 18 órára

A HOMÁLYOS LÁTSZEKRÉNY KÉPEI
című fotókiállításra

A tárlatot megnyitja KINCSES KÁROLY fotómuzeológus

A megnyitó
keretében
lyukkamerás
bemutató
és fotózás.

TOMBOLA!

BÉCSI IMRE (53) operatőr. A televíziós mű-
soroktól a játékfilmeken át a reklámokig
sok-sok mozgóképes műfajban dolgozik.
Bő egy évtizede fordult újra a fényképezés
felé. Maga készíti eszközeit lyukkamerás
felvételeihez, amelyeket instant filmre ké-
szít. Ennek a párosításnak az eredményeit
23 csoportos és egy egyéni kiállítás falain,
a Fotóművészet, Fotó-Videó Magazin és
a National Geographic oldalain lehetett
eddig látni. Több képe került magántu-
lajdonba, a kArton Galéria és az Equilor
kortárs képgyűjteményébe is válogattak
belőlük. 2013-tól Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesülete Fotóművészeti
Tagozatának tagja.

HUPJÁN ATTILA (49) nyomdai repro-
dukciós fényképészként találkozott a
fotográfiával, később fotóriporter lett,
megismerkedett az elektronikus kép-
feldolgozás különböző ágaival. 2007-
től Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának
tagja, 2015-től elnöke. 2004 óta kiállító
művész, számos egyéni és csoportos
tárlaton mutatkozott be képeivel, lyukka-
merával készített felvételeivel. Magáról
mondja: „Vizuális kalandor, amúgy foto-
gráfus. Valahogy az történt sok évvel ez-
előtt, hogy megfogott a fotográfia misz-
tériuma, és azóta is fogva tart. Karma?
Ki tudja?”

KOVÁCS CSABA (36) Végzettsége sze-
rint építészmérnök. Tudatosan 2010 óta
foglalkozik fotográfiával. Hamar rátalált
saját útjára az analóg fotózás világában,
azon belül is a lyukkamerás felvételkészí-
tés keltette föl érdeklődését. 2013 óta
kizárólag ilyen fotográfiákat készít saját
maga által épített kamerákkal. Több
éve foglalkozik szolárgráfiával, ami a
lyukkamerás világon belül is különle-
gesség. A szolárgráfiát talán napjá-
rásnak lehet lefordítani, ez a fotográfia
leghosszabb expozíciós értékeivel dol-
gozó műfaja. Egészen pontosan pár
órányól akár fél évig terjedhet a felvéte-
li (expozíciós) idő.
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www.budaorsikerteszet.hu

DÍSZNÖVÉNYEK
KERTI JÁTSZÓTEREK
TÉRKÖVEK

2040 Budaörs, Rákóczi Ferenc u. 40.
Kinizsi út 1-3. (Tesco Parkoló)
Facebook: Budaorsi Kerteszet
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Egy  jó szerszámkészlet otthonra
Aki szeret barkácsolni, 

szerelni, vagy hobbi autó-
tuningoló, az nagyon jól is-
meri az érzést, mikor több 
idő megy el a szerszámok 
megtalálásával, mint a sze-
reléssel. Erre megoldás 
egy jó szerszámkészlet le-
het, mely egy kofferben 
mindent rendszerezve tá-
rol, a dugókulcs készlettől 
a csavarhúzóig. Minden-
képpen króm-vanádium 
(Cr-Va) alapanyagú szer-
számokból összeállított 
készletet vegyünk, az biz-
tosan nem nyílik ki, nem 
törik el. További szempont 
még a használható mére-
tekkel ellátott készlet, au-
tószereléshez és otthoni 
munkákhoz jellemzően 6 
mm és 32 mm közötti kulcs-
nyílású szerszámkészlettel 

mindent meg tudunk olda-
ni. Hasznos emellett, ha a 
csavarok oldására bitfej 
készletet is tartalmaz. La-
pos, kereszt, torx, imbusz. 
Ma már ezek a csavarfejek 
találhatóak szinte minden-
hol. Ha mindezt egy racs-
nis hajtókarhoz csatlakoz-
tatva tudjuk használni, a 
munka gyors és könnyű 
lesz. A racsnis hajtókar 
nagy előnye, hogy mindkét 
irányban rendkívül gyor-
san lehet vele szerelni és 
csatlakoztathatunk hozzá 
szinte mindenféle dugókul-
csot - a csavar fejétől függő-
en. A jobb készletek tartal-
maznak további okos ele-
meket, mint toldó, hosszab-
bító, csukló a nehezen hoz-
záférhető helyeken való 
egyszerű szereléshez.

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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Jub ileumi Szőlővirág Ünnep
Az ófalusi Pincetulajdonosok Egyesülete tizedik alka-
lommal rendezi meg május 27-én a Szőlővirág Ünnep és 
Nemzetiségi Találkozót a Mély utcai pincesoron. Az ese-
mény szép hagyományokkal rendelkezik, hiszen évről 
évre összehozza az érdi és az Érd környéki nemzetisé-
geket a helyi lakosokkal. A rendezvény idén a családok 
felé is nyit, hiszen városnéző kisvonat, gyerekprogra-
mok, állatsimogató és nyitott pincék várnak mindenkit 
délelőtt 10 órától késő estig.

A Szőlővirág Ünnep egyik 
újdonsága, hogy a könnyebb 
parkolás, valamint a borkós-
tolás lehetősége miatt a vá-
rosközpontból, a Kálvin tér-
ről, a vonatpótló busz megál-
lójából dottó indul 9 óra 30 
perckor, hogy azután minden 
óra fél- és egész órakor a 
programra szállítsa a vendé-
geket. A vonat visszafelé is 
közlekedik, egészen 22 óráig.

Az esemény 10 órakor kez-
dődik a színpadon, a Ládafia 
Bábszínház Együgyü Mihók 
című bábjátékával szórakoz-
tatja a gyerekeket. 11.30-tól 
Mikola Péter lép fel, a gye-
rekműsor a 3–9 éves korosz-
tálynak és családjaiknak 
szól, a műsor 13 órakor a 
Napvirág Zenekar fellépésé-
vel folytatódik.

Ugyancsak 10 órától az 
Egészségsátorban a Dr. Ro-
mics László Egészségügyi 
Intézmény ingyenes egész-
ségügyi méréseket végez. 
Délig a Noel Tanya állatai-
val is megismerkedhet bár-
ki, aki szívesen simogatna 
egy csüngőhasú kismalacot, 
kiskecskéket és kisbárányo-
kat.

Kihagyhatatlan program-
nak ígérkezik a présházak 
látogatása is, amely a „Ta-
lálkozás a pincesorral” elne-

vezést kapta. Hudák Mi-
hály, a Pincetulajdonosok 
Egyesületének elnöke a Mély 
utcai bejárattól 10.30-kor és 
13.30-kor túrát indít és meg-
mutat néhány pincét, miköz-
ben számos „titkot” és érde-
kességet árul el.

Délelőtt 10 órától sötétedé-
sig a Martonosi Pince mellett 
a kézműves udvar kínál tar-
talmas kikapcsolódást a ki-
csiknek és a nagyoknak.

Délután színpompás felvo-
nulással kezdődik a nemzeti-
ségi találkozó. A németek, a 
bukovinai székelyek, az er-
délyi magyarok és széke-
lyek, a horvátok, a lengyelek, 
a görögök és a szlovákok a 
Termál Hotel Ligettől 14.30-
kor indulnak el a Mély utca 

közepén található színpadig. 
T. Mészáros András polgár-
mester köszöntőjét követően 
református és katolikus ál-
dásban részesül a szőlőhegy, 
majd átadják a Pincetulajdo-
nosok Egyesülete által múlt 
héten szervezett borverseny 
okleveleit és emléklapjait is. 
Ezt követően a nemzetiségek 
egymás után mutatják be 
műsoraikat, egészen 18 órá-
ig. Mindeközben a pincékben 
a bemutatkozó nemzetiségek 
ingyenes ételkóstolóval is 
készülnek, így például a ven-
dégek megízlelhetik a cevap-
cicát, a trubelkát, az igazi 

bukovinai székely galuskát, 
a lengyel krowkát, de lesz-
nek sajtok és kolbászok is.

A színpadon 18 órától a 
Pittyendáré Zenekar kon-
certjét hallgathatják meg a 
vendégek. A műsorban köz-
reműködik a Magtár Nép-
táncegyüttes. Háromnegyed 
héttől táncház lesz, 20 órától 
pedig a még könnyedebb ki-
kapcsolódás érdekében ret-
rodisco lesz DJ Szederrel.

QQ BNYH



ÉRDI ÚSZÓ SPORT Nonprofit Kft. Telefon: +36-20-22-15-502 erdiuszo@gmail.com swimmingerd.hu

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Kedves Szülők!
Nyári Úszótábor 2017!

Értesítjük önöket,hogy az Érdi Úszó Sport
Nonprofit Kft. idén is ,sok úszással, élmé-
nyekkel gazdag programokkal vár min-
den gyermeket 4 éves kortól - 16 éves
korig(úszástudástól függetlenül) a nyári
úszótáborába!

LegFONTOSabb TuDNIvaLÓK:
– minden nap 08.00- 16.00 óráig
tartjuk foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 4400 Ft/nap
– testvér kedvezmény érvényesíthető
(amásodik gyermeknél 3900 Ft/
nap )

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

RÉSZLeTeS PROgRamuNK:
– tábor nyitás/gyülekező
a Gárdonyi Géza Tanuszodánál,reggel
7.15-től-7.45-ig

– tábor zárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30 –ig)

– napi 2x 60’perces úszás reggel,illetve
délután (a megfelelő tudásszinttel rendel-
kezőknek úszóedzés)

A két úszás között ,napközben szakemberek
irányításával sport foglalkozások. (Sorverseny,
labdajátékok ,foci stb…) Valamint Különböző szí-
nes programjaink várják gyermekeiket (rajz és
kézműves foglalkozás, éneklés-mesedélután)
Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem
A gyermekek csak abban az esetben mehetnek
egyedül haza a nyári napközis foglalkozás hely-
színéről, ha ezt írásban, dátummal ellátva kéri
a szülő!
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda
(Érd, Gárdonyi Géza u .1.), valamint a Gárdonyi
Géza Ált.Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b) biz-
tosítja.
TuRNuSOK IDőPONTja:
június 19. -június 23. július 10. – július 14.
június 26. –június 30. július 17.-július 21.
július 03.- július 07. július 24.-július 28.
jelentkezés: folyamatosan,de legkésőbb az
adott turnust megelőző héten.(a tábor befi-
zetését is legkésőbb az adott turnust meg-
előző héten kell rendezni)
befizetés: Az első turnusra : 2017.06.06-án
kedden,vagy 06.14-én szerdán 16.00-17.30 ig
(uszoda),utána június 19.-től minden hétfőn
16.00-17.15-ig a helyszínen (uszoda) Fülöp
Henriettnél
váRjuK jeLeNTKeZÉSÉT!!!!!!

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!!!!

2017.június 19-tól, július
28-ig,intenzív,heti 5 alkalmas
úszásoktatásra várjuk gyer-
mekeik jelentkezését, 4 éves
kortól !!!!! ( 20 fős csoportok-
ban 2 oktatóval!!)
Az egymást követő napokra épü-
lő oktatás, ugrásszerű változást
eredményez a résztvevő gyerme-
kek tudásában. (1-2 hét alatt sen-
kit sem lehet megtanítani úszni,
ezért kérem a szülőket, ezt ne is
várják ezt el tőlünk!)
Hiányzás esetén nincs lehetőség
pénzvisszatérítésre, viszont a hi-
ányzott óraszámmal megegyező
le nem úszott óra pótolható, a
nyári intenzív tanfolyamok végéig!
az oktatás időpontja: Hétfőtől-
Péntekig 16.00-17.00 óra között
Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza u.
1. tanuszoda
Az úszásoktatás egyhetes ára
7000 Ft (testvérkedvezmény ér-
vényesíthető)
befizetés: június 19-től Hétfő-
nként 16.00-17.15 óra között az
uszodában FülöpHenriettnél.
Jelentkezni lehet az alábbi tele-
fonszámon: FülöpHenriett (06/20
22 15 502)

Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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MIKE LÁSZLÓ
EMLÉK HORGÁSZVERSENY ÉS GYERMEKNAP

AMOHOSZ TÁMOGATÁSÁVAL
az Érd és Környéke Horgászegyesület

tagjainak és gyermekeiknek
Bi skei ho g tó - 2017. júni s 10.

( om t) 7 ó tól 12 ó áig
Nevezni az egyesület irodájában lehet

minden hétfőn és csütörtökön
16.30 és 18.30 között.

Szeretettel várunkminden
Sporttársat és Családját!
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55
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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
A nemzeti összetartozás napja
a Kutyavári úti Országzászlónál 
Ünnepi beszédet mond dr. Aradszki And-
rás államtitkár, országgyűlési képviselő
Június 4-én, vasárnap 17 órakor

PROGRAM
Nyugdíjasok Ki Mit Tud? Találkozója
Érd MJV Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 
szervezésében
Május 26-án, pénteken 14 órakor
Nagy nap a kicsiknek!
Gyereknap a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében és a sétányon
Május 28-án, vasárnap 10–17 óráig

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Négylábú hungarikum, avagy nem-
zeti kincsünk a magyar vizsla
Göblyös Péter fotókiállítása
Megtekinthető május 29-ig
A homályos látszekrény képei
Bécsi Imre, Hupján Attila, Kovács Csaba 
fotókiállítás-megnyitója
A tárlatot megnyitja Kincses Károly 
fotómuzeológus. A megnyitó keretében 
lyukkamerás bemutató és fotózás
Június 2-án, pénteken 18 órakor
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Szakács Miklós fotókiállítása
Megtekinthető május hónapban

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Hajócsipkék
Jófejű Kinga, a Népművészeti Ifjú Meste-
re kiállítása
Megtekinthető május hónapban

KLUBÉLET
VITALITÁS KLUB
Dumaparti, esetleg nótázás is
Május 29-én, hétfőn 17 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
PROGRAM
Csillagparti
Az Érdi Csillagászati Klub éjszakai táv-
csöves megfigyelést szervez. A program 
megtartásáról, illetve pontos kezdetéről 
e-mailben kapnak tájékoztatást az 
érdeklődők pár órával az esemény előtt. 
Jelentkezés, további információk: erdi.
csillagaszati.klub@gmail.com
Május 27-én, szombaton 20 órától
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói

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

A múzeum tetőtéri előadóterme 
és a kocsiszín rendezvényekre 

bérbe vehető kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

A könyvtár kötészeti 
szolgáltatása szünetel!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A német és osztrák irodalom 
gyöngyszemeiből
Június 8-ig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Válogatás Tarnóczi Sándorné Barabás 
Irén festményeiből
Megtekinthető június 7-ig
PROGRAM
Biokert 2.
Biológiai védekezési módszerek házikerti 
veteményben és gyümölcsösben. Előadó 
Papp Orsolya biokertész, fitoterapeuta
Május 31-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
MEGLEPETÉS
Gyermeknapi zsákbamacska
Május hónapban
FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban
PROGRAM
Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 7 hónapos 
kortól 3–4 éves korig
Május 26-án, pénteken 10 órakor
Gyermeknap a Múzeum-kertben
„Hozz egy könyvet, vigyél kettőt!” – 
kötetlen könyvcserebere gyerekeknek, 
játékos vetélkedők
Május 28-án, vasárnap

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Madárzene
Madarak és fák napja
Május hónapban

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

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

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

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

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

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

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
VERNISSZÁZS
Csetneki József festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér 
művészeti író. Közreműködik Szatmári 
Kristóf szaxofonon
Május 26-án, pénteken 18 órakor

Nagy nap a kicsiknek

Szá talan izgalmas
programmal várjuk
a kicsiket és nagyokat
a Magyar Földrajzi Múzeum
kertjébe.

2017.
május 28.
vasárnap
10–17 óráig

A rendezvény fő támogatója

47
67
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Május 29., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
 Alba Fehérvár KC–Érd 
21:15 Élő örökségünk 12/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:45  Az 1956-os forradalom hatása 

Érden
22:00  Bibliai szabadegyetem    

47/90. rész
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

Május 30., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 jAZZ
 Amatild Pinceszínház
21:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:00  2016–2017. évi  labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE– Videoton FC II (ismétlés)
23:40  Műábránd
  0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:15 Híradó
 0:30 Tűzijáték

Május 31., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00  Bibliai szabadegyetem    
48/90. rész

21:00 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm
22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10  Az 1956-os forradalom hatása 

Érden
23:25  Emigráns tudósok négy  

világrészen
  0:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:30 Híradó
  0:45 Tűzijáték

június 1., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 100. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
 Alba Fehérvár KC–Érd (ismétlés)   
21:45 Élen állunk
 sportmagazin
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

június 2., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 100. rész
20:00 Műábránd
20:20 Héjanász hepehupán
 tévéfilm

21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50 Mozgás
 sportmagazin
22:20  Emigráns tudósok négy  

világrészen
23:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:25  Híradó
23:40 Tűzijáték

június 3., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 76. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm
22:40  Bibliai szabadegyetem    

48/90. rész
23:40  Az 1956-os forradalom hatása 

Érden
23:55 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:25 Tűzijáték

június 4., 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 Héjanász a hepehupán
 tévéfilm
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:55  Az 1956-os forradalom hatása 

Érden
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:40 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:10 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.



Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
MATEMATIKA - INFORMATIKA,

valamint

ANGOL SZAKOS TANÁRI
munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
Amunkakörbe tartozó,
illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: a
megpályázott szakos tantárgy
oktatása felső és gimnáziumi
tagozaton.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetemi végzettségű szakirány,
• büntetlen előélet.

A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs

levél,
• erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata.
Amunkakör betölthetőségének
időpontja: 2017. augusztus 23.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 15. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Pintérné Bernyó
Piroska nyújt, a 06-23-365-140-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: elektronikus úton Pintérné
Bernyó Piroska részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. június 20.

47
65

90

Érdi Tankerületi Központ
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

KLASSZIKUS HANGSZERES ZONGORATANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 ÉRD, Felső utca 33.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: klasszikuszongora
hangszeres oktatás munkaköri leírás
alapján.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú
képesítés, klasszikus zongora szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképesszakmai önéletrajz,

végzettséget igazoló okiratok
másolata,

• erkölcsi bizonyítvány (sikeres
pályázat esetén),

• pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak, a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges

kezeléséhez hozzájárul.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2017. 08. 28.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 30. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szabóné Bán
Ildikó, a Lukin AMI intézményvezető-
helyettese nyújt, a 06-23-365-641,
06-23-364-318-as, vagy a 06-20-776-
4919 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi

Tankerületi Központ, Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskola címére
történő megküldésével (2030 Érd,

Felső u. 33.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplőazonosító számot: 215-
5/2017, valamint a munkakör
megnevezését: klasszikus hangszeres
gitártanár;

• elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó
intézményvezető-helyettes részére
a zenesuli.erd@gmail.com e-mail
címen keresztül;

• személyesen Szabóné Bán Ildikó
intézményvezető-helyettes részére,
Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásánakmódja,
rendje: a beküldött pályázat
megismerése után személyes
találkozás, majd e-mail-es, telefonos
vagy postai úton való értesítés.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. június 6.
A foglalkoztató intézménnyel
kapcsolatban további információt
a www.erdizeneiskola.hu
honlapon szerezhet.
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Érdi Tankerületi Központ
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

KLASSZIKUS HANGSZERES GITÁRTANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 ÉRD, Felső utca 33.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: klasszikus gitár hangszeres
oktatás munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú
képesítés, klasszikus gitár szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata,

• erkölcsi bizonyítvány (sikeres
pályázat esetén),

• pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2017. 08. 28.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. május 30. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szabóné Bán
Ildikó, a Lukin AMI intézményvezető-
helyettese nyújt, a 06-23-365-641,
06-23-364-318-as, vagy a 06-20-776-
4919 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi

Tankerületi Központ, Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskola címére
történő megküldésével (2030 Érd,
Felső u. 33.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplő azonosítószámot: 214-

5/2017, valamint a munkakör

megnevezését: klasszikus hangszeres

gitártanár;

• elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó

intézményvezető-helyettes részére

a zenesuli.erd@gmail.com e-mail

címen keresztül;

• személyesen Szabóné Bán Ildikó

intézményvezető-helyettes részére,

Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásánakmódja,

rendje: a beküldött pályázat

megismerése után személyes

találkozás, majd e-mail-es, telefonos

vagy postai úton való értesítés.

A pályázat elbírálásának

határideje: 2017. június 6.

A foglalkoztató intézménnyel

kapcsolatban további információt

a www.erdizeneiskola.hu

honlapon szerezhet.
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Érdi Tankerületi Központ PÁLYÁZATOT HIRDET
TAKARÍTÓ munkakör betöltésére.

Amunkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
(próbaidő kikötésével).
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő (14-22 óráig).
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alispán utca 8/a.
Amunkakörbe tartozó feladatok:
takarítói feladatok ellátása.
Alkalmazás: a Munka Törvénykönyve
szerint.
Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• büntetlen előélet.
A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági

erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló

okiratok másolata,
• egészségügyi alkalmassági

(amennyiben rendelkezésre áll).

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2017. június
01-től.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017.május 26. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információ a 06-23-520-616
telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak az

Érdi Tankerületi Központ címére
történő megküldésével (2030
Érd, Alispán u.8/A.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: takarító;

• elektronikus úton Sárközi Márta
igazgató részére a marta.sarkozi@
kk.gov.hu e-mail címen keresztül;

• személyesen az Érdi Tankerületi
Központban, 2030 Érd ,Tompa
Mihály u. 1.
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Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 2.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a gondozást-ápolást igénybe

vevő személyek önálló
életvitelének fenntartása, saját
lakókörnyezetükben történő
biztosítása;

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

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

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

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, általános

ápoló és asszisztens, szociális
gondozó ápoló OKJ;

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

levél,
• iskolai végzettséget igazoló

bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a

személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 6. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén
Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak a

Szociális Gondozó Központ - Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Emma utca 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
1/474/2017, valamint a munkakör
megnevezését: házi gondozó;

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

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

A pályázat elbírálásánakmódja, rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag

a megjelölt végzettséggel
lehetséges;

• az érvényes pályázatot
benyújtó jelentkezők személyes
meghallgatáson vesznek részt;

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Pöttöm Sziget Bölcsőde

DAJKA
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Aradi utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a kisgyermeknevelők munkájának

segítése a gyermekek ellátásában,
nevelésében, környezetük rendjének,
tisztaságának megteremtésében;

• a nevelési munka feltételeinek
biztosítása, a bölcsőde takarítási
munkálatainak elvégzése.

Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: középfokú képesítés, dajka
szakképesítés.
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. június 2. 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:
1/463/2017, valamint a munkakör
megnevezését: dajka;

• 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:
• 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. június 5.
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NYUGDÍJASOK
KI MIT TUD
TALÁLKOZÓJA
2017. MÁJUS 26. péNTeK 14 ÓrA

A TALÁLKOZÓ heLYSZÍNe:
SZepeS GYULA MűveLőDéSI KöZpONT

(érD, ALSÓ U. 9.)
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A brüsszeli bürokraták azt követelik, hogy Magyarország
változtassa meg bevándorláspolitikáját. Egy Soros György pénzelte

szervezet Brüsszelt támogatva pereket indít hazánk ellen.

EZ FELHÁBORÍTÓ!

Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!
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Nincs tiltás, de fogyasszunk mértékkel

Egé szséges étkezés időskorban
Táplálkozási szokásaink és hagyományaink sajnos mé-
lyen és makacsul rögzülnek, nehéz tőlük megszabadul-
ni, de nem lehetetlen – hangsúlyozta Veresné dr. Bálint 
Márta, a Semmelweis Egyetem professzora, aki az Érdi 
Szenior Akadémián Mit együnk és mit ne együnk idős-
korban? címmel tartott előadást a szépkorúaknak a 
múlt szerdán.

Mint azt a dietetikustól 
megtudtuk, az lenne az ideá-
lis, ha a 20 éves kori súlyun-
kat nyugdíjasként is meg-
őrizhetnénk, vagy legfeljebb 
csak 5–10 kilóval gyarapod-

nánk az évek előrehaladtá-
val. Hagyományaink és ét-
kezési szokásaink azonban 
nem kedveznek az egészsé-
ges életmódnak, mert az ét-
vágy ugyan időskorban sem 

csökken, ám az aktivitá-
sunknak megfelelően jóval 
kevesebb energiára van 
szükségünk, ezért hamar 
túlsúlyosak leszünk. Az 
időskori étkezésben tiltás 
ugyan nincs, mindent lehet 
fogyasztani, ám nem mind-
egy, mennyit és milyen gyak-
ran eszünk! Emellett napi 10 
ezer lépést kellene megten-
nünk, de átlagban legfeljebb 
csak hétezret sikerül, így az 
elhízás számos betegség me-
legágya is lehet.

Veresné dr. Bálint Márta 
rámutatott: a felmérések 
alapján többet eszünk a sa-
ját igényünknél. Nem az ét-
vágyunkhoz, hanem a tes-
tünk szükségleteihez mér-
ten kellene étkezünk. Meg 
kell érteni, ha tartani aka-
rom a súlyomat, nem feltétle-
nül szükséges a „sanyarga-
tás”, hanem oly módon is 
meg lehet tenni, hogy az ét-
kezés ennek ellenére is élve-
zetes legyen. A helyes táplál-
kozás azért fontos, mert kés-
lelteti az öregedést, egész-
ségmegőrző és a már kiala-
kult betegségek tüneteit is 

enyhíti. Fontos tehát, hogy 
kevesebb, de jobb minőségű 
tápanyagot vigyünk a szer-
vezetünkbe, mert az élettani 
változások okán az emész-
tés is nehezebb, ezért több 
zöldséget, gabonafélét, de 
jóval kevesebb sót és cukrot 
kell enni.

A változatos étkezés mel-
lett nagyon fontos a bőséges 
folyadékbevitel is. A dieteti-
kus ebből napi 8 pohárnyit 
javasol, három pohár lehet 
tea vagy kávé, a többi pedig 
csapvíz. Higgyék el – fűzte 
hozzá a szakember –, hogy 

Magyarországon az egyik 
legszigorúbban ellenőrzött 
„termék” a vezetékes víz, fo-
gyasszák bátran! A megfele-
lő folyadékbevitel az agy mű-
ködésére is hatást gyakorol, 
megelőzi a zavarodottságot 
és a feledékenységet. A die-
tetikus számos gyakorlati 
tanáccsal is ellátta az elő-
adásának résztvevőit.

Az Érdi Szenior Akadémia 
az e heti előadást követően 
szünetel, de őszre újabb 
négy, az időseket érintő té-
mával jelentkezik.

QQ BE

Ősz i programok 
nyugdíjasoknak
Az első fél év utolsó ülését tartotta meg hétfőn az Idős-
ügyi Tanács. Egyeztették az őszi és a téli hónapok váro-
si rendezvényeinek időpontjait és arról is döntöttek, mi-
lyen kulturális műsorral köszöntik idén a szépkorúakat 
az idősek világnapján és az Érd Arénában megtartott 
közös karácsonyi programon.

A Ki mit tud? műsor után 
egy kis nyári szünet követ-
kezik, majd az érdi időskorú-
ak augusztus végén már ké-
szülhetnek a nagyszabású, 
immár második Lecsófőző 
fesztiválra, amelynek idén is 
a Parkvárosi napközis tábor 
ad majd otthont augusztus 
30-án – tudtuk meg az Idős-
ügyi Tanács május 22-ei ér-
tekezletén. A tagok abban is 
egyetértettek, hogy a feszti-
válon a Kristály duó szolgál-
tatja a zenét, a résztvevőket 
pedig, mint tavaly, ezúttal is 
a Volánbusz szállítja a hely-
színre és vissza.

Az idősek világnapján a 
városunkban élő Madarász 
Katalin és Tarnai Kiss 
László szórakoztatja majd a 
közönséget, a műsort szep-
tember 29-én tartják a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-

pontban. Az idősek karácso-
nyán pedig december köze-
pén, az Érd Arénába szerve-
zett, nagyszabású gálamű-
sorral várják majd a váro-
sunkban élő szépkorúakat.

A legutóbbi értekezleten a 
tagok arról is döntöttek, mi-
lyen témákkal folytatódjon 
az Érdi Szenior Akadémia 
őszi szemesztere. Így szep-
tember és október két utolsó 
szerdáján többek között a 
pszichológiai és pszichiátri-
ai problémák, valamint a de-
mencia kezeléséről, az idős-
kori közlekedés és vezetési 
problémákról, valamint a 
személyes adatok védelmé-
ről hallgathatnak majd szak-
előadásokat városunk nyug-
díjasai. Mint elhangzott, 
egyre nagyobb érdeklődés 
övezi ezeket az előadásokat, 
számos pozitív visszajelzés 

érkezett az idősek részéről, 
hogy örömmel vettek részt a 
programokon, s ha ez így 
marad, a jövőben akár gya-
korlati kurzusokat is indít-
hatnának egy-egy témában, 
például a számítógép kezelé-
sét és alkalmazását illetően.

A továbbiakban Simó Ká-
roly alpolgármester (Fi-
desz–KDNP), az Idősügyi 
Tanács elnöke beszámolt 
arról, hogy a közelmúltban 
nagyszerűen sikerült a Ba-
rátkozzunk nyugdíjasklub-
bal szervezett Duna-parti 
séta, ezért úgy döntöttek, 
hogy rendszeressé teszik, s 
szívesen látják mindazokat, 

akik csatlakozni kívánnak 
hozzájuk. Ug yanakkor 
olyan programok megvaló-
sításán is dolgoznak, ame-
lyekbe egyszerre több kor-
osztály is bekapcsolódhat, 
mint például a közös sütés-
főzés, kertészkedés, séta 
vagy kerékpározás, ame-
lyekre unokáikat is maguk-
kal hozhatják az idősek.

Az ülés végén Macsotay 
Tibor, az Érdi Polgárőrség 
elnöke a település utcáin 
nemrégen felbukkant csa-
lókra hívta fel a figyelmet. 
Két férfi „vegyszeres csator-
natisztítás” címén kísérel 
meg pénzt kicsalni a gyanút-

lan emberektől. Folyóméte-
renként 2400 forintot szám-
láznak ki – tulajdonképpen a 
semmiért. Az elnök azt is 
kérte, a nyugdíjasklubok ve-
zetői feltétlenül tájékoztas-
sák az időseket arról is, 
hogy a kocsibeállók megépí-
tésére ne kössenek úgy üzle-
tet, hogy előtte nem tájéko-
zódtak az árakról és az 
ajánlatot tevő idegenekről. 
Ha bármi gyanúsat észlel-
nek, hívják bátran a 06-30-
2000-890 telefonszámot! A 
polgárőrök hamar odaérnek 
és ők jól tudják, mi a teendő-
jük – zárta szavait Macsotay 
Tibor. Q Bálint Edit

Simó Károly (középen) több sikeres programról is beszámolt az ülésen

Az Érdi Szenior Akadémián Mit együnk és mit ne együnk időskor-
ban? címmel hallhattak előadást a szépkorúaknak

Veresné dr. Bálint Márta számos gyakorlati tanáccsal is ellátta a 
résztvevőket
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ÉRD ÓFALUBANMEGÚJUL A POSTA!
Június 6-tól a régi húsbolt helyén,
a Fő u. 69. alatt új nyitvatartással

H-P: 8-10h és 13-17h között
várjuk ügyfeleinket!
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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

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

ELADÓK BALATONFÜREDI
LUXUS TÁRSASHÁZAK
SAJÁT STRANDDAL, WELLNESSZEL!

Várjuk érdeklődését! 06-70-454-5110

ACARINA RESIDENCE
Balatonfüred egyik
legfrekventáltabb területén
épülő földszint + 4 emelet
magas, 64 lakásos luxus
társasház.

A telekrészt délnyugatról
erdő és nádas veszi körül,
dél-délnyugati határa
közvetlen Balaton-
parti, 105méteres saját
partszakasszal, stranddal,
fürdőzési lehetőséggel.

A leendő lakástulajdonosok
örök panorámában
gyönyörködhetnek
a Balatonra és
a Tihanyi-félszigetre. 47
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Motiváció és kiégés az iskolában
Tizenkettedik alkalommal rendezte meg pedagógusok-
nak és szülőknek egyaránt szóló szakmai konferenciáját 
a százhalombattai Szülők Fóruma Egyesület. A Gárdonyi 
iskolában tartott egész napos, telt házas rendezvény két 
fő témája a gyermekek motiválása, valamint a pedagógu-
sok kiégésének megelőzése, a stressz kezelése volt. A 
rendezvény fővédnöke T. Mészáros András volt.

Mint Schmidt Monika, a 
Szülők Fóruma Egyesület el-
nöke lapunknak elmondta, a 
konferenciákat térségi ösz-
szefogással valósítják meg, 
és Érd immár harmadik al-
kalommal adott otthont a 
rendezvénynek. Az esemény 
iránti nagy érdeklődést 
nemcsak az jelzi, hogy jóval 
többen kívántak regisztrálni 
a konferenciára, mint ahány 
férőhely volt, hanem az is, 
hogy két érdi iskola nevelés 
nélküli munkanapot tartott, 
hogy minél több tanárjuk el-
jöhessen az előadásokra.

A konferenciasorozat 
azért is nagyon népszerű a 
pedagógusok körében, mert 
nemcsak az ismeretszer-
zésről, hanem a beszélge-
tésről, a kapcsolattartásról 
is szól. Nem véletlen, hogy 
érkeztek vendégek Budake-
sziről, Diósdról, Százha-
lombattáról és Törökbálint-
ról egyaránt. 

A program idén is izgal-
mas és színvonalas volt: dr. 
Uzsalyné Pécsi Rita neve-
léskutató a bűvös motiváció-
ról, Velez Csaba pszicholó-
gus és Pólus Enikő mesete-
rapeuta a kiégésről, dr. Sári 
Erzsébet belgyógyász pedig 
a testi betegségek lelki okai-
ról beszélt a mintegy 160 fős 
közönségnek.

A rendezvény fővédnöke T. 
Mészáros András polgár-
mester volt, aki köszöntőjé-
ben a maihoz hasonló konfe-
renciák fontosságáról, sze-
repéről beszélt. Mint 
fogalmazott, a gyer-
mek olyan, mint a 
sziklahasadékból ere-
dő forrás, amely las-
san patakká, majd fo-
lyóvá nő; a korlátozó, 
óvó part szerepét pe-
dig a szülő, a nevelő, a 
szakember tölti be. 
Sokat változott a világ 
az elmúlt évtizedek-
ben; a változásokra a 
p e d a g ó g u s o k n a k , 
szakembereknek kell 
olyan válaszokat adni-
uk, amelyek a gyer-
mek számára is jók – 
hangsúlyozta a pol-
gármester, hozzátéve: 
hogy jó eredmény szü-
lethessen, ahhoz kelle-
nek ezek a konferenci-
ák, beszélgetések és 
az a meggyőződés, hogy 
gyermekeinkért mindezt 
megéri megtenni – zárta 
szavait. 

Sárközi Márta tankerüle-
ti igazgató lapunknak arról 
beszélt, hogy a pedagógu-
sokban nagy az igény arra, 
hogy időnként összeüljenek, 
beszélgessenek, és nemcsak 

a közönség, hanem az elő-
adók is évről évre visszajár-
nak erre a rendezvényre. 
Mint hozzátette: a konferen-
cia témája, a motiváció és a 
kiégés nemcsak a gyerekek 
és a pedagógusok, hanem az 
egész felgyorsult világ prob-
lémája.

– Ha mentálisan egészsé-
gesek vagyunk, tudunk mo-
solyogni, motiváltak va-
gyunk, akkor tudunk egész-

séges lelkületű gyerekeket 
nevelni – tette hozzá a tanke-
rületi igazgató.

A rendezvényen Schmidt 
Monika elnök és Valkusz Pál 
társadalmi elnök átadta az 
Aranyszárnyú Írisz Empátia 
Díjat. Ezt idén dr. Uzsalyné 
Pécsi Rita neveléskutató ve-
hette át, akivel már több 

szakmai rendezvényen is ta-
lálkozhattak az érdi pedagó-
gusok. Most a sikeres moti-
vációról beszélt az egybe-
gyűlteknek.

– A mai gyerekek is ugyan-
úgy motiválhatók, mint a ré-
giek. Az idegrendszer nem 
változott olyan mértékben, 
mint hinnénk, csak mi felej-
tettük el használni a régi esz-
közöket. A mese, a nevetés, a 
jobb agyféltekés tevékenysé-

gek ugyanolyan jól megindít-
hatják a motivációt akár ott-
honi, akár iskolai környezet-
ben. Igenis, az idegrendszer 
motiválható – húzta alá 
Uzsalyné Pécsi Rita, hangsú-
lyozva: a rábeszélés, rákény-
szerítés nem indítja meg eze-
ket a pályákat, legfeljebb 
ideiglenes sikert hozhat.

– Azt kell elérni, hogy a 
gyerekben alakuljon ki a hi-
ányérzet. Az iskolában egy 
kémiai képlet felírása, meg-
értése nem a gyerek hiánya, 
hanem az enyém. Amíg nem 
mutatok neki egy érdekes kí-
sérletet, addig nem is lesz 
fontos a számára. Tehát bel-
ső, a gyerekből kiinduló, az 
életkorának megfelelő inge-
rekre van szükség – hangsú-
lyozta a szakértő.

– Abban az iskolában, ahol 
a gyerek úgy érzi, érdekes 
dolgok történnek, ahol jól 
érzi magát a szünetben, jó-
kat játszik, focizik, ott ez a 
hatás átmegy a matematika-
órára is. Ezért nagyon fonto-
sak a háttérélmények – 
mondta lapunknak a neve-
léskutató.

A szakmai rendezvényen 
még egy elismerést átad-
tak: Aranyszárnyú Írisz 
Empátia Oklevéllel ismer-
ték el az Érdi Móra Ferenc 
Általános Iskola pedagógu-
sainak munkáját, a megvál-
tozott fejlődésmenetű gyer-
mekek támogatásáért, a 
gyermekekben való hitü-
kért és szeretetükért. Az 
oklevelet Sátori Boglárka, 
az Érdi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola intézményveze-
tője vette át, aki lapunknak 
elmondta: a konferencia 
másik témája, azaz a ki-
égés, a stressz a sajátos ne-
velési igényű gyermekekkel 
foglalkozó pedagógusokat 
még inkább érinti, mert job-
ban megterheli az ideg-
rendszert, a lelket.

QQ ÁdÁm Katalin

Aranyszárnyú Írisz Empátia Oklevéllel ismerték el az Érdi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola pedagógusainak munkáját. Sátori Boglárka igazgató Sárközi 
Mártától és Valkusz Páltól vette át az elismerő oklevelet
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ÉRVÉNYES: 2017. MÁJUS 02-31. Nagy választék kalandból
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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Tar oltak a vörösborok
Rendkívül színvonalas borversenyt tudhat maga mö-
gött az ófalusi Pincetulajdonosok Egyesülete, hiszen 
múlt pénteken a Buki Pincében rendezték meg a regi-
onális borversenyt, ahová 53 bort neveztek az érdi és 
a környékbeli gazdák. Huszonkettő vörös, huszonket-
tő fehér és kilenc rozé méretett meg a versenyen.

László Éva okleveles 
borbíráló, a zsűri elnöke az 
Érdi Újságnak elmondta, 
hogy évek óta zsűrizi a kör-
nyék borait, s az eddigi leg-
színvonalasabb versenyt 
tudhatják maguk mögött az 
ófalusi pincetulajdonosok. 
Örömét fejezte ki, hogy a 
korábbi években megfogal-

mazott kritikákat a gazdák 
nem sértésnek vették, s ez 
minőségi előrelépést jelen-
tett a borok kóstolásánál. 
László Éva külön kiemelte 
a vörösborokat, amelyek 
közül szinte mind arany mi-
nősítést kapott, véleménye 
szerint az utóbbi évek leg-
jobb vörösborait termelték 
az érdi gazdák.

A zsűrizés szempontjai-
ról megtudtuk, hogy elő-
ször az okleveles borbírák 

mindig a külső jegyeket fi-
gyelik meg, kézbe veszik, 
megszagolják, vizsgálják a 
tisztaságát, a színét, de 
még azt is, hogyan „mozog” 
a pohárban. Ezután meg-
szagolják, így ha fajtaként 
nevezték a bort, akkor an-
nak rendkívül jellegzetes 
illata van. A kóstolásra ez-

után kerül sor. László Éva 
elmondta, öröm már a régió 
borait kóstolni, hiszen na-
gyon igényesek lettek a 
gazdák, korszerű technoló-
giákat használnak, és na-
gyon odafigyelnek a szőlő-
ikre.

Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre május 27-
én, a Szőlővirág Ünnep és 
Nemzetiségi Találkozó 
megnyitóján, 15 órakor ke-
rül sor. n BNY

Munkában a borbírák. Az utóbbi évek legjobb vörösborait termel-
ték az érdi gazdák

Kalandozás a sötétben
Harmadik, negyedik osztályosoknak tartott interaktív 
érzékenyítő programot a Buda-környéki Látássérültek 
Közhasznú Egyesülete (Buláke) a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban. A négy napon át tartó rendezvényen 
érdi iskolások próbálhatták ki, milyen lehet látás nélkül 
élni.

Nem sajnálatot várunk, 
hanem segítséget – fogalma-
zott lapunknak a Buláke ér-
zékenyítő programjának 
egyik önkéntese. Ez a mon-
dat akár a május 15-től 18-
áig tartó rendezvény mottója 
is lehetne, hiszen a különbö-
ző játékos feladatokon ke-
resztül átélhetik a gyerekek, 
milyen vakon élni a minden-
napokat, és megtudhatják 

azt is, hogyan segíthetnek 
nem látó embertársaiknak – 
a passzív sajnálat helyett.

Mint Jenei András, a Bu-
láke alelnöke a nyitónapon 
lapunknak elmondta, az in-
teraktív programot 2005-
ben indították, és rendszere-
sen ellátogatnak Érdre, va-

lamint a környező nagyobb 
településekre. Céljuk, hogy a 
különböző feladatokon, szi-
tuációkon keresztül a gyere-
kek átéljék: a látássérültek 
mindennapjai nem megold-
hatatlanok.

– Azt is meg kell tanítani a 
gyerekeknek, hogy a külön-
böző fogyatékkal élő társa-
ikra ne ufóként tekintsenek, 
hanem ugyanúgy viszonyul-

janak hozzájuk, mint átlagos 
embertársaikhoz. A látássé-
rültek élete majdnem ugyan-
olyan, mint a látó embereké, 
egy-egy apróságtól eltekint-
ve. Lehet, hogy lassabban 
oldunk meg bizonyos dolgo-
kat, de megoldjuk – hangsú-
lyozta.

A részt vevő gyerekek több 
állomást jártak végig, négy 
csoportra osztva. Egyes ál-
lomásokat a teljesen sötét 
színházteremben rendeztek 
be: itt a gyerekeknek tapin-
tás, kóstolás alapján kellett 
felismerniük különféle zöld-
ségeket, gyümölcsöket, élel-
miszereket, odébb autógu-
mis akadálypályán kellett 
átjutniuk, és a csörgőlabdát 
is kipróbálhatták – mindezt 
az egyesület látássérült tag-
jainak segítségével, vezeté-
sével. A világos helyszíne-
ken fehér bottal közleked-
hettek (bekötött szemmel), 
és megtudhatták, hogyan 
boldogulnak a látássérültek 
a mobiltelefonnal és a számí-
tógéppel, a különféle segéd-
programok segítségével. Az 
idei érzékenyítő program új-
donsága a papírrepülő-haj-
togatás volt, persze ez is va-
kon. És a Braille-írás kipró-
bálása sem maradhatott el:

– A gyerekek vakírásos 
kérdőíveket kapnak, és eze-
ket játékos formában feldol-
gozzuk. Megpróbálok a lel-
kükhöz érni a foglalkozás 
alatt: megkérem őket, képzel-
jék el azokat a vak gyermeke-
ket, akik a Braille-írást ta-
nulják, és azt, hogy mekkora 
figyelmet igényel ennek az 
írásmódnak az elsajátítása. 
Felteszem a kérdést: sajnál-
játok-e a vak embert? Az 
igenlő válaszra pedig elmon-
dom: a sajnálattal a vakok 
nem mennek semmire, nekik 
segítségre van szükségük – 
hangsúlyozta Gubuznai 
Éva, az állomás házigazdája.

Qn ÁdÁm

A részt vevő gyerekek kipróbálhatták, milyen fehér bottal közlekedni
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Örö mfoci az Ercsi úton
A hazai csapat számára már nem volt tétje a találkozó-
nak, hisz a biztos ezüstérem birtokában várták a mérkő-
zést, míg a veszélyes kiesési zónához közel álló Video-
ton FC II számára minden pont megszerzése létszük-
séglet volt.

Már az első percekben lát-
ni lehetett, hogy a hazaiak 
nem fogják félvállról venni 
az összecsapást, hisz az első 
gólszerzési lehetőség már a 
második percben adott volt 
az érdiek előtt. Kelemen lab-
daszerzése után, kicsit el-
kapkodva, a tizenhatoson 

kívülről fölé lőtt. Továbbra is 
az Érd játszott aktívabban, 
de a gólszerzési lehetőség a 
vendégek előtt adódott. A 12. 
percben egy jobb oldali akci-
ót követően Ante Solomun 
lövését Kertész Ferenc láb-
bal hárította. Néhány perc-
cel később az előny már az 

érdi csapatnál volt. A 16. 
percben Balázsovics Máté 
beadásszerű lövése a kapu 
bal sarkában kötött ki (1–0). 
Két perccel később tovább 
növelte előnyét a vendéglátó 
együttes. A 21. percben Kele-
men Patrikot szerelték sza-
bálytalanul. A megítélt bün-
tetőt Koós Gábor értékesí-
tette (2–0). A biztos vezetés 
birtokában sem csökkent a 
hazaiak támadókedve, sorra 
alakították ki a veszélyes 
helyzeteket a kapu előtt, de 

Koós Gábor, Kelemen Patrik, 
Pallagi Botond és végül Né
meth Gábor próbálkozásait 
mentették a fehérváriak.

A második félidő ismét ha-
zai lehetőséggel kezdődött, 
Balázsovics lövése alig ment 
el a kapufa mellett. Továbbra 
is az érdi csapat játszott fö-
lényben és csak az volt a kér-
dés, mikor születik meg az 
újabb találat. Az 52. percben 
a vendégvédők nem tudtak a 
kapujuk előtt felszabadítani, 
a labda Pintér Nikolasz elé 
került, aki közelről nem hi-
bázott (3–0). A vendégeknek 
egyre nagyobb feladatot je-
lentett, hogy a nagy kedvvel 
és jól is játszó hazaiak újabb 
gólszerzését megakadályoz-
zák. Igyekezetüket nem sok 
siker koronázta, hisz néhány 
perc alatt kétszer is megrez-
dült a hálójuk. A 61. percben 
a rendkívül agilisan játszó 
Gyurácz Bálint szerzett 

labdát, beadását Kelemen 
Patrik lőtte kapura, melybe 
Horváth Tamás csak bele-
érni tudott (4–0). Néhány 
perccel később Kelemen Pat-
rik újabb gólt szerzett. Zsi
vócky Norbert nagyszerű 
labdájával a saját térfélről 
indulva a kapujából kimoz-
duló vendégkapus mellett 
passzolt a hálóba (5–0). A 
vendégek igyekezetét a 80. 
percben a játékvezető tizen-
egyessel jutalmazta, mikor 
Bozsoki szerelését szabály-
talannak ítélte meg. A bünte-
tőből Kondor Kristóf szépí-
tett az eredményen (5–1).

– Nagyon örülünk a győze-
lemnek. Szoktam mondani a 
srácoknak, hogy egyszer va-
lakit nagyon megverünk, de 
azt nem gondoltam volna, 
hogy a Vidi második csapata 
lesz ez – értékelte a látotta-
kat Limperger Zsolt.

QQ Harmat Jenő

Érdi VSE–VIDEOTON FC II 5–1 (2–0)
Érd, 200 néző. Vezette: Borbás B. A. (Kovács G., Minda G.)
Érdi VSE: Kertész F. – Gyurácz B. (Ország, 83.), Bozsoki, Csi-
szár, Pintér N. – Koós (Zsivócky, 61.), Kónya, Pallagi – Balázso-
vics, Kelemen, Németh G. V. (Tárkányi, 66.). Vezetőedző: Lim-
perger Zsolt. Gólszerzők: Balázsovics (18.), Koós (21. – tizen-
egyesből), Pintér N. (52.), Kelemen (61., 65.), ill. Kondor (80. – 
tizenegyesből).

Balázsovics Máté indította be a gólgyárat  (Fotó: Balogh István)

Kis mesterek feketén-fehéren
Az Érdi VSE és az Érdi Batthyány Sportiskolai Általá-
nos Iskola már ötödször rendezte meg a térség általános 
iskolás diákjainak sakkversenyét. A hat iskolából ösz-
szesen negyvennégy diákkal tartott viadalon fiúk és lá-
nyok egymás ellen játszottak partikat, de eredményei-
ket külön számolták, s nyolc kategóriában hirdettek 
győztest.

A cél elsősorban a sakk 
megszerettetése és hogy a 
gyerekek egymással talál-
kozzanak, sikerélményük 
legyen – mondta Horváth 
Péter, az Érdi VSE sakk 

szakosztályának vezetője, a 
verseny szervezője.

A versenyen a Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumból, a Bo-
lyai János Általános Iskolá-
ból, a Marianum Általános 

Iskolából, az Érdligeti Álta-
lános Iskolából, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és 
Gimnáziumból és természe-
tesen a házigazda Érdi Bat-
thyány Sportiskolai Általá-
nos Iskolából vettek részt 
diákok.

A svájci rendszerben zaj-
ló küzdelmek öt fordulón 
keresztül zajlottak. Az I. 
korcsoportban a fiúknál 
Nagy Levente (Érdligeti), a 
lányoknál Körmendi Lili 

(Batthyány) győ-
zött. Az eggyel 
i d ő s e b b e k n é l 
Nagy Botond 
(Érdligeti) és De
meter Jázmin 
(Bolyai) nyert. A 
III. korcsoportban 
Havasi Benjá
min (Marianum) 
és Bajóti Lili Kö
kény (Bolyai) vég-
zett az élen, míg a 
leg idősebbeknél 
két vörösmartys, 
Micskó Máté és 
HorváthSzuli
mán Szófia lett 
az aranyérmes.

Az iskolák ösz-
szesített eredmé-

nye alapján az Érdligeti bi-
zonyult a legjobbnak a Mari-
anum és a Bolyai előtt.

– Ez az első sakkverse-
nyem. Otthon szoktam ját-
szani élvezetből. Nem gon-
doltam, hogy versenyre is 
fogok járni, de most mégis 
úgy döntöttem, hogy eljö-
vök. Izgalmas partik voltak, 
az egyiken könnyen kap-
tam ki, de a többi nagyon 
szoros volt – mondta Dam
sits Bence Levente, a Vö-
rösmarty diákja, aki testvé-
rével, Dáviddal vett részt a 
viadalon.

– Nekem is ez az első sakk-
versenyem. Volt három hosz-
szú meccsem, ott kikaptam, 
de egy rövid meccsen sike-

rült győznöm – mesélte Dá-
vid.

Jankó Kíra, az Érdligeti 
ezüstérmesként végző diák-
ja elmondta: tanárnál nem 
sakkozik, az öccse szeret-
tette meg vele ezt a játékot.

– Tetszik a sportág, csak 
én kézilabdázom, de nagyon 
szívesen mennék ilyen ver-
senyekre – tette hozzá.

– Mint a nálunk megjelenő 
összes sportág esetében, itt 
is az utánpótlás-nevelés se-
gítése a cél – mondta a Bat-
thyány igazgatója, Rozgo
nyi János, hozzátéve: isko-
lájukban két kolléga tanít 
táblajátékokat, külön az alsó 
és a felső tagozatosoknak.

QQ Domonkos

IV. korcsoport, lányok versenyében Horváth-Szulimán Szófia lett az első

A cél elsősorban a sakk megszerettetése
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Baseballünnep

Tizenöt esztendővel ez-
előtt alapították meg az Érdi 
Baseball és Softball Egyesü-
letet. Ennek apropóján egész 
napos rendezvénnyel ünne-
peltek az alapítók az ófalusi 
sportpályán. Lapunkat Ter-
ry Lingenhoel kalauzolta 
végig a rendezvény alkalmi 
múzeumában, oklevelek, ér-
mek és kupák rengetegében. 
Az elnök azt is elmesélte, 
hogy a kezdeti évek csak az 
ismerkedésről és a tanulás-
ról szóltak, a sikerélmények 
elmaradtak. Azóta viszont 
legalább harminc különféle 
trófeát nyert az egyesület. 
Az érdi sportklub mára ha-

zánk egyik legnépesebb  és 
legsikeresebb bázisa a férfi-
ak által űzött baseball és a 
női softball kettősének. Csa-
patai évről évre indulnak a 
hazai és nemzetközi után-
pótlás- és felnőtt versenyso-
rozatokban, továbbá játéko-
sokat adnak a válogatott-
nak. A vasárnapi ünnepi 
eseményen egy bemutató  
mérkőzés keretében, hely-
színi kommentálással lehe-
tett megismerkedni részlete-
sen a sportág szabályaival. 
Ezt követően ki is próbálhat-
ták a kíváncsi természetű 
érdeklődők Amerika nemze-
ti sportját. n Pecsuvácz

Ötödször a dobogó harmadik fokán
Az ÉRD–DKKA mérkőzés a K&H női kézilabdaliga 24. 
fordulójában nem hozta a várt csatát, erről pedig Szabó 
Edina együttese tehet, miután a szünetre már kilencgó-
los előnyt dolgozott ki az ÉRD, amely végül ugyan csak 
három góllal nyert, de így is bronzérmes!

Valamivel két órával a 
kezdés előtt értek be az ÉRD 
Arénába a csapatok. Mind 
az érdiek, mind az újvárosi-
ak nagy mosollyal lépték át 
a küszöböt, de a vendégek-
nek hamar arcára fagyott a 
mosoly.

Hét perc alatt kétszer ve-
zetett két góllal György 
László együttese. A 4–2-es 

újvárosi vezetést azonban 
nagy gólcsend követte. A 6. 
perc után a következő ven-
dégtalálat a 22-nél esett, de 
ekkor az ÉRD már öt góllal 
ment, köszönhetően Katari-
na Krpezs-Slezák megindu-
lásának, aki mellé a társak 
is csatlakoztak. A szünetig a 
DKKA mindössze hat gólt 
lőtt a tizenöt kapott mellett. 

Ami az érdieket dicséri, 
hogy a Kohász felállt fal el-
len egyszer sem volt eredmé-
nyes harminc perc alatt.

A fordulás után sem ha-
gyott alább az érdi lendület, 
de a vendégek megtalálták 
az iramot. Miután az ÉRD 
már tízzel is vezetett, Szabó 
Edina pályára küldte azon 
játékosait, akiket eddig job-
bára nélkülözött. De hiába 
faragott le jelentős részt a 
hátrányából a Kohász, az 
ÉRD 29–26-ra nyert és ezzel 
biztosította bronzérmét a 
bajnokságban, miután a 

szerdai Mosonmagyaróvár 
elleni hazai és az Alba Fe-
hérvár elleni idegenbeli 
meccs eredményétől függet-
lenül harmadik helyen vé-
gez, zsinórban ötödször!

– Nagyon boldogok va-
gyunk, hogy sikerült ezt a 
meccset itthon megnyerni. 
Minden nyertes meccsnek 
örülünk, de ennek különö-
sen. Volt kicsit több mint két 
hetünk készülni. Mindent 
mozgósítottunk az edzésen, 
mert nagyon szerettük volna 
ezt itthon megnyerni, és ez 
sikerült. Nagyon jó, de van 
még két meccsünk, és azt is 
szeretnénk úgy lezárni, 
hogy nyerünk – mondta Ja-
nurik Kinga, az ÉRD csa-
patkapitánya.

– Nagyon készültünk erre 
a meccsre, és az első félidő-
ben ez benne is volt. Az egy-
ségesség, küzdőképesség, az 

„együttjáték” jól érzékelhető 
volt, az a hihetetlen akarat, 
amivel a lányok játszanak. – 
értékelt Szabó Edina vezető-
edző, hozzátéve: az első fél-
időben nagyon magas szín-
vonalú volt az érdi védeke-
zés, egészen fantasztikus 
kapusteljesítménnyel.

– Ami a lényeg: minden já-
tékosunk pályára lépett, 
érezhette, milyen fantaszti-
kus hangulatban, ilyen szur-
kolók előtt egy ilyen mecs-
csen játszani. A harmadik 
hely értékelése nem ez a pil-
lanat. Ez egy kiegyensúlyo-
zott bajnokság, az ÉRD az 
utolsó pillanatig százszáza-
lékosan fog játszani, annak 
ellenére, hogy különösebb 
tétje nekünk már nincsen, 
de ez így korrekt. Ettől füg-
getlenül elkezdődik a jövő 
építése – zárta szavait Sza-
bó Edina. n Domonkos Bálint

ÉRD–DUNAÚJVÁROSI KKA 29–26 (15–6)
ÉRD: JANURIK – KRPEZS 9 (5), M. GONZÁLEZ 5, A. BULATO-
VICS 1, Kisfaludy 2, Klivinyi 1, Fekete B. 2. Csere: Gridnyeva, 
Stojak (kapusok), SIGNATÉ 3, Gulyás, Kiss N. 2, Araújo 2, Bar-
ján, Szabó L. 2 (2), Takács K. Vezetőedző: Szabó Edina.Játékosok, edzők, szurkolók együtt ünnepelték a bronzérmet jelentő győzelmet 

 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

• Csomagoló, címkéző (Törökbálint, Budaörs)
• Kertészeti munkatárs: (palántázás, anyag-
mozgatás, csomagolás, komissiózás
– Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)
• Raktáros - targoncás (Gyál, Budaörs)
Munkába szállítás, vagy munkába járás
támogatása.

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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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Fiatal kezdő festő, kőműves, bur-
koló vállalkozóknak rendszere-
sen munkát biztosítanánk. 06-
30/9349-576.

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.
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A Martonvásári Járási Hivatal gyá-
mügyi szakügyintézőt keres.
A pályázat határideje
2017.06.02. email: hivatal.mar-
tonvasar@fejer.gov.hu, tel.: 22-
569-280

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

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com

e-mail címre vájuk.

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.
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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.

Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény
Tüdőgondozó részlegébe

keres, OKJ-s végzettséggel,
közalkalmazotti besorolásba.
Előnyt jelent pulmonológus-
allergológus szakasszisztensi
területen szerzett gyakorlat.

Érdeklődni lehet
Szabó Julianna

intézetvezető főnővérnél,
mobil: 06-20-326-8863

munkatársat
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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.

ÁLLÁST KÍNÁL

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
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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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.Kere sse minden hé ten a pos tal ádá jában!

2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d E T É s i  á r a k
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Ha örökbe fogadná Daltont vagy Inezt, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám:  
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám:  
10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Dalton nagytermetű, ba-
rátságos, bújós kan kutyus. 
Azonosító nélkül találták, 
eredeti gazdája nem keres-
te. Kertes házba költözne 
szívesen, szuka kutyákkal 
jól megfér.

Inez a 6-os főút mellett ta-
lált kedves, kissé túlsúlyos, 
közepes termetű szuka ku-
tyus. Azonosítója nem 
volt, 5 év körüli, kedves, 
élénk, más kutyákkal néha 
domináns.

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

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45

41
9

TÁRSKERESÉS

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Szuterén 50 nm-es lakás kiadó 2

felnőtt részére 06.01-től. Tel.:

06-70-409-3869

TELEK

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

VEGYES

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

Kültéri pingpong asztal német
gyártmány, használtan, jó álla-
potban eladó 23 000 Ft-ért. Tel.:
06-30-2900336

65 éves hölgy eltartási szerződés
kötése céljából idősgondozást
vállal Érden. Tel.: 06-70-340-
1584

Több év ápolási gyakorlattal ápo-
lást, gondozást vállalnék ingat-
lanért. Saját ingatlannal rendel-
kezem. 06-20-617-3409

Nyugdíjas ápolónő referenciával
24 órás betegápolást vállal Érd
belterületén, egész napra is.
Tel.: 06-70-401-6270

Eladó EL-60- (rehab) 3 kerekű mo-
ped. Ár: 155 000 Ft. Tel.: 06-20-
490-3752

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

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

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

Kemény tűzifa akció erdészettől
08. 31-ig, 15300 Ft/m3-től szállí-
tással. 06-20-441-9282

MŰSZAKI CIKK

Varrógépek (ipari és háztartási,
új gépek eladás) javítása és al-
katrész eladás. Telefon: 06-20/
284-1993. 2030 Érd, Karolina
utca 4.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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INGATLAN

Érden Kerülő u. 4. szám alatt 30
nm-es présház, pince eladó.
Tel.: 06-20-235-1991

760 nm-es családi ház áron alul
eladó Érden, az Arató utca 5/
a-ban. Tel.: 06-20-235-1991

AWest-Bridge Kft.

keres! Szükségünk van szakmai tudásodra és
tapasztalatodra, ezért szállítmányozó cégünk Rád vár!

Ha megbecsülésre, értékelésre vágysz és
egy stabil cég csapattagja szeretnél lenni,

akkor jelentkezz hozzánk!

Várjuk az önéletrajzodat a következő e-mail címre:
dalma.balogh@illeslogistics.hu

vagy jelentkezz a+36 20 745 4352 telefonszámon.

keres! Szükségünk van szakmai tudásodra és

tehergépkocsi-vezetőket
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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

EGÉSZSÉG

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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CSALÁDI HÁZ

Érden 96 nm-es családi ház ga-
rázzsal eladó. 19,5m Ft. 06-30-
330-0966

ÁLLÁST KÍNÁL

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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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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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

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

T: 06-20-417-1665 46
58
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Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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VÁLLALKOZÁS
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ÉRDI KULCSCENTRUM
ÉS ELZETT ZÁRSZAKÜZLET
SZOLGÁLTATÓ ÜZLET NYÍLT ÉRDEN,

A LŐCSEI ÚTON
CIPŐJAVÍTÁS: PATENTOZÁS, RINGLIZÉS,
CIPZÁR JAVÍTÁS, TÁSKÁK JAVÍTÁSA,
BŐRÖVEK RINGLIZÉSE, LYUKASZTÁSA,

RÖVIDÍTÉSE, CSAT CSERÉJE
KULCSMÁSOLÁS: LAKÁSKULCSOK,

AUTÓKULCSOK, RIASZTÓ, FÚRT KULCSOK ÉS
EGYÉB SPECIÁLIS KÉTTOLLÚ KULCSOK
ÉLEZÉS: KÉSEK, OLLÓK, FŰNYÍRÓKÉSEK,
EGYÉB KERTI SZERSZÁMOK, FÚRÓSZÁRAK
(20 MM ÁTMÉRŐIG), HÚSDARÁLÓKÉS

TÁRCSÁVAL EGYÜTT, RÖVID HATÁRIDŐVEL,
TELJES GARANCIÁVAL.

NYITVA TARTÁS: H-K-CS-P: 7-16H
ÉRD, LŐCSEI UTCA 49.
06-30-571-2593

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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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

45
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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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

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

47
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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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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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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003

47
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Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!

Jelentkezés:
tamas.tibor@partner.vodafone.hu
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VILLANYSZERELÉS

Teljeskörű felújítás, hibaelhárítás
Kovács Zoltán (06-20-5600-612)

Minőségi kivitelezés, garanciával!

47
41

29
47

12
49

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.

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

A Ház-Stúdió Kft. segédmunkást
felvesz érdi munkahelyre azon-
nali belépéssel. Bérezés mege-
gyezés szerint. Tel.: 20/9414-
916.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 46

86
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Otthoni munka! Reklámtárgyak
összeállítása, egyebek. 06-90-
603-905 (635Ft/ min, audiop-
ress.iwk.hu) 06-1-2228397, 06-
20-4963980

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

456509

Kertépítéssel-fenntartással fog-
lalkozó cég önállóan dolgozni
tudó munkatársat keres. Kapu-
vári Tamás: 06-30-5608052

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

OKTATÁS

Angolórák gyakorlott tanártól,
alapos nyelvtannal, bármely
napszakban otthonában is
vagy skype-on. 20-9-255-288.
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Tég ed is érdekel Érd?
Óvárosban, a nagyszerű érdi panorámát elénk táró kas-
télydombon tartotta meg a Magyar Földrajzi Múzeum 
idei helyismereti vetélkedőjének döntőjét. Ezúttal a Bat-
thyány, a Bolyai, az Érdligeti. a Marianum és a Teleki 
iskola háromtagú csapai versenyeztek.

A hagyományos, Téged is 
érdekel Érd? című múzeumi 
vetélkedő az év elején két 
írásbeli fordulóval indult, 
amelyben 12 csapat vett 
részt, s az összegyűjtött 
pontszámok alapján hat is-
kola csapata került be a ver-
seny döntőjébe, amit a múlt 
pénteken a szabadban, a fes-

tői szépségű kastélydombon 
tartottak meg. A diákoknak 
az első fordulóban Érd ter-
mészeti értékeire vonatkozó 
kérdésekre, míg a második-
ban Érd és környéke történe-
tével kapcsolatos kérdések-
re kellett helyesen válaszol-
ni. A feladatlapokat akár a 
hozzárendelt szakirodalom 

felhasználásával is kitölt-
hették, hiszen elsősorban az 
volt a cél, hogy minél többet 
megtanuljanak arról a tele-
pülésről, ahol élnek és tanul-
nak. A verseny a szabadtéri 
döntővel zárult.

Mácsai Anetta, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgató-
helyettese lapunknak nyilat-
kozva kifejtette: a tanulók 
helyismeretét illetően bőven 
akad még pótolnivaló. A mú-
zeumban már egy évtizede 
látható az a helytörténeti ki-
állítás, amit minden diák-
nak legalább egyszer érde-
mes lenne megtekintenie, 
mert fontos, hogy tudják, 
milyen múltú városban él-
nek, s milyen értékek veszik 
őket körül a lakóhelyükön. A 
vetélkedőnek sem célja, 
hogy a gyerekek évszámo-
kat tanuljanak meg, hanem 
sokkal inkább az, hogy meg-
ismerjék az Érdre jellemző 
növényvilágot, építészeti ér-
téket és történelmi múltat – 
fűzte hozzá Mácsai Anetta.

A pénteki döntőben a csa-
patoknak nyolc játékos fel-
adatot kellett megoldaniuk, 
amelyekért nem pontokat, 

hanem csokita l lérokat 
gyűjthettek, s a végén a tal-
lérok száma alapján hirdet-
ték ki a helyezéseket és kap-
ták meg az értékes jutalma-
kat. Persze, a verseny után 
senki sem ment haza üres 
kézzel, hiszen derekasan 
megdolgoztak a tallérokért. 
Például az érdi magasparton 
található, jellegzetes növény 
után is kutattak, persze, 
nem a valódit kellett begyűj-
teni, hanem csak a róla ké-
szült, fűben elrejtett fényké-
pek másolataiból kellett 
megtalálni. A kísérő peda-
gógusok is kaptak feladatot: 
iskolájuk csapatának ők mu-

togathatták el a kitalálandó 
választ.

A diákok izgalmasnak, ér-
dekesnek találták a helyis-
mereti vetélkedő döntőjét. 
Néhányan elárulták, egy-
szer-egyszer jártak már 
Óvárosban, a kastélydomb 
kilátásában is gyönyörköd-
tek, de akadt köztük olyan, 
aki az érdi Duna-partot még 
nem látta.

A vetélkedő eredménye: 1. 
Teleki Iskola Érdeklődők 
csapata. 2. Érdligeti Iskola 
Érdi betyárok csapat. 3. Bo-
lyai Iskola Dunaparti Trol-
lok csapata.

QQ Bálint Edit

A csapatoknak nyolc feladatot kellett megoldaniuk

A tanárnőnek a barlangi medvét kellett elmutogatni
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Óvárosban, a nagyszerű érdi panorámát elénk táró kas-
télydombon tartotta meg a Magyar Földrajzi Múzeum 
idei helyismereti vetélkedőjének döntőjét. Ezúttal a Bat-
thyány, a Bolyai, az Érdligeti. a Marianum és a Teleki 
iskola háromtagú csapai versenyeztek.

A hagyományos, Téged is 
érdekel Érd? című múzeumi 
vetélkedő az év elején két 
írásbeli fordulóval indult, 
amelyben 12 csapat vett 
részt, s az összegyűjtött 
pontszámok alapján hat is-
kola csapata került be a ver-
seny döntőjébe, amit a múlt 
pénteken a szabadban, a fes-

tői szépségű kastélydombon 
tartottak meg. A diákoknak 
az első fordulóban Érd ter-
mészeti értékeire vonatkozó 
kérdésekre, míg a második-
ban Érd és környéke történe-
tével kapcsolatos kérdések-
re kellett helyesen válaszol-
ni. A feladatlapokat akár a 
hozzárendelt szakirodalom 

felhasználásával is kitölt-
hették, hiszen elsősorban az 
volt a cél, hogy minél többet 
megtanuljanak arról a tele-
pülésről, ahol élnek és tanul-
nak. A verseny a szabadtéri 
döntővel zárult.

Mácsai Anetta, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgató-
helyettese lapunknak nyilat-
kozva kifejtette: a tanulók 
helyismeretét illetően bőven 
akad még pótolnivaló. A mú-
zeumban már egy évtizede 
látható az a helytörténeti ki-
állítás, amit minden diák-
nak legalább egyszer érde-
mes lenne megtekintenie, 
mert fontos, hogy tudják, 
milyen múltú városban él-
nek, s milyen értékek veszik 
őket körül a lakóhelyükön. A 
vetélkedőnek sem célja, 
hogy a gyerekek évszámo-
kat tanuljanak meg, hanem 
sokkal inkább az, hogy meg-
ismerjék az Érdre jellemző 
növényvilágot, építészeti ér-
téket és történelmi múltat – 
fűzte hozzá Mácsai Anetta.

A pénteki döntőben a csa-
patoknak nyolc játékos fel-
adatot kellett megoldaniuk, 
amelyekért nem pontokat, 

hanem csokita l lérokat 
gyűjthettek, s a végén a tal-
lérok száma alapján hirdet-
ték ki a helyezéseket és kap-
ták meg az értékes jutalma-
kat. Persze, a verseny után 
senki sem ment haza üres 
kézzel, hiszen derekasan 
megdolgoztak a tallérokért. 
Például az érdi magasparton 
található, jellegzetes növény 
után is kutattak, persze, 
nem a valódit kellett begyűj-
teni, hanem csak a róla ké-
szült, fűben elrejtett fényké-
pek másolataiból kellett 
megtalálni. A kísérő peda-
gógusok is kaptak feladatot: 
iskolájuk csapatának ők mu-

togathatták el a kitalálandó 
választ.

A diákok izgalmasnak, ér-
dekesnek találták a helyis-
mereti vetélkedő döntőjét. 
Néhányan elárulták, egy-
szer-egyszer jártak már 
Óvárosban, a kastélydomb 
kilátásában is gyönyörköd-
tek, de akadt köztük olyan, 
aki az érdi Duna-partot még 
nem látta.

A vetélkedő eredménye: 1. 
Teleki Iskola Érdeklődők 
csapata. 2. Érdligeti Iskola 
Érdi betyárok csapat. 3. Bo-
lyai Iskola Dunaparti Trol-
lok csapata.
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