
Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban

várjuk érdeklődését
az ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu. e-mail címen,
vagy a 06-23/520-117-

es telefonszámon.
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A CITROËN A TOTAL-T váLAALAszTOTTTTTA. *Az új Citroën C3 Aircross SUV döntős a 2018-as Európa legjobb autója választáson (European AutoBest
2018 Finalist). Jelen ajánlat 2017. október 25-étől visszavonásig, új Citroën C3 Aircross Shine modellek esetén leadott és visszaigazolt megren-
delésekre érvényes, amelyhez a hirdetésben felsorolt felszereltségek opcióként, vagy szériatartozékként érhetők el. A C3 Aircross Shine modellek
vegyes fogyasztása motorváltozattól függően: 4,0 - 5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 104-126 g/km. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes
körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltozta-
tására és visszavonására. Részletekért keresse fel a www.citroen.hu honlapot vagy érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésekben!

CITROËN SIPOS • 2030 ÉRD, IPAROS U. 34. +36 23 373-122, +36 30 620-7508 CITROËN SIPOS • 2030 ÉRD, 6-OS FŐÚT 23-AS KM +36 23 521-630, +36 30 620-7507, +36 30 530-7140

S RMARCELL ÉKSZERMARCELL ÉKSZER
KARIKAGYŰRŰK, ELJEGYZÉSI GYŰRŰK

februárban, márciusban
–10% KEDVEZMÉNNYEL!

NT LÁTNI AKAR,
KEZDJE NÁLUNK A NÉZELŐDÉST!
• Közel 250 pár karikagyűrű
modell.

• Eljegyzési gyűrűk azonnal
készletről.

BESZÁMÍTÁS
AZ ÚJ ÉKSZER ÁRÁBA
a legmagasabb áron
14K 9 360 Ft/gr
18K 12 000 Ft/gr

Cím: ÉRD, INTERSPAR Iparos u. 7.Cím: ÉRD, INTE

TÖRTARANY

HAMINDEN

10% K

ÁMÍTÁS
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Telefon: (70) 949 4996
Érd, új INTERSPAR

www.optiktrend.hu 55
27

08

„A kacifántos anyukák ugyanolyan jó fejek és vidámak, mint mások”
Interjú Ömböli Ágnessel, az Életfa Csoport egyik alapítójával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 5. szám    2018. február 7.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Jub ileumi évértékelő bál a Spartacusnál
Negyvenöt éves az Érdi Spartacus 

SC, amely múlt szombaton tartotta 
évértékelő családi bálját a klub volt 
és jelenlegi sportolói, támogatói, ba-
ráti köre, valamint városi szerveze-
tek, intézmények és Érd, illetve a 
szumó-, valamit a birkózószövetség 
képviselői körében. A bálozókat – 
köztük Hegedűs Csaba és Növényi 
Norbert olimpiai bajnok birkózókat 
– dr. Aradszki András országgyűlé-
si képviselő és T. Mészáros András 
polgármester is köszöntötte. A jó 
hangulatú, hajnalig tartó bálon kö-
rülbelül kétszázan vettek részt, köz-
tük nagyon sok gyerek, hiszen a leg-
fiatalabbak munkáját is elismerték. 
A korosztályonkénti rangsorban 
első, illetve a nemzetközi versenye-
ken érmet szerzett versenyzők ku-
pát kaptak, a jól szerepelt verseny-
zők oklevelet vihettek haza, a támo-
gatóik munkáját pedig emléklappal 
köszönték meg, hogy az Érdi Sparta-
cus SC a sportág élvonalában van. 
 n 17. oldal

Új termálfürdő épülhet Érden

Meleg vizes fürdőt tervez a város a Duna-partra, be-
fektetők bevonásával. A városvezetés terve, hogy há-
rom-öt éven belül megépítsen egy termálfürdőt. Ki-
emelendő: nem a Termál Hotel felújításáról van szó, 
hiszen az nem a város tulajdonában van.  n 7. oldal

Átépítik a Vadlúd utcai csomópontot

Tavasszal elkezdik a Vadlúd utcai csomópont átépíté-
sét, ezt Aradszki András országgyűlési képviselő jelen-
tette be. A csomópontfejlesztést több mint 10 éve 
tervezik, azonban korábban minden alkalommal aka-
dályba ütközött a megvalósítás.  n 6. oldal

Már öt helyen van zebrazászló 

Új helyszínekkel bővítette az érdi zebrazászló mozga-
lom a biztonságos átkelés lehetőségét, így már Érd öt 
pontján segítik a gyalogosokat a zebrazászlók. Az új 
helyszíneket ezúttal is lakossági javaslatok alapján vá-
lasztották ki.  n 18. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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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 Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

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

A diákpolgármester fogadóórája

FODOR ENIKŐ, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn, telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig Telefon: 06-23/520-117

E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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A kiváló diákokat  
ünn epelte a város
Negyvenhét diák kiemelkedő munkáját jutalmazta Érd 
Kiváló Diákja emlékéremmel múlt szerdán az önkor-
mányzat. A 2009-ben alapított díjat a tanulmányaik ideje 
alatt végig kitűnő eredményt felmutató, valamint a kü-
lönböző nemzetközi, országos, megyei tanulmányi, illet-
ve művészeti versenyeken kiemelkedő helyezést elérő 
diákok vehetik át évről évre.

Az Érd Kiváló Diákja díj-
ra a város általános és kö-
zépiskoláiból, illetve a Lu-
kin László Alapfokú Művé-
szeti Iskolából negyvenhét 
diákot terjesztettek fel az 
intézményvezetők, és a Köz-
nevelési és Művelődési Bi-
zottság jóváhagyása alap-
ján mindannyian részesül-
tek a városi elismerésben. 
Eőry Emil alkotását, a tu-
dás, illetve a halhatatlan-
ság fáját ábrázoló, bronzból 
készült emlékérmet Simó 
Károly alpolgármestertől 
vehették át a diákok, aki kö-
szöntőjében gratulált a gye-
rekeknek és tanáraiknak, 
hozzátéve: bízik benne, 
hogy Érd hírnevét tovább 
öregbítik majd ezek a fiata-
lok. A kitüntetettek okleve-
let is átvehettek, ezt Lepp 
Tamás diák-alpolgármes-
ter adta át. Az osztályfőnö-
kök, felkészítő tanárok 
munkáját is megköszönte az 
önkormányzat: ők egy-egy 
Érd emblémás dísztollat 
kaptak ajándékba. 

Az ünnepségen felléptek a 
Lukin László zeneiskola te-
hetséges diákjai, valamint a 

tanárai is. A tízéves Péter-
Szabó Alex három éve tanul 
harmonikázni, Szokolai 
Zoltán tanítványa. Egy 
boszniai nemzetközi verse-
nyen arany minősítést szer-
zett, a Harmonikások Orszá-
gos Társasága országos és 
nemzetközi harmonikaver-
senyén második helyet ért el 
és különdíjban részesült, 
most pedig elnyerte az Érd 
Kiváló Diákja emlékérmet is.  
– Nagyon szeretek tangóhar-
monikázni. Már készülök az 
újabb versenyekre: szeret-
nék menni márciusban or-
szágos versenyre, áprilisban 
újra Boszniába, júliusban 
pedig Szegedre – mondta 
Alex, aki nagyon büszke az 
érdi díjra, hiszen, mint 
mondta, ezt csak egyszer le-
het elnyerni.

– Nagyon jó érzés egy 
ilyen kitüntetést átvenni – 
mondta mosolyogva.

Puskás Petra, a VMG 10-
es diákja az országos Kitai-
bel biológiai versenyen faj-
felismerésben első helyezést 
ért el. 

– Összesen négyszáz ál-
lat-, illetve növényfajt kellett 

megtanulnom felismerni, la-
tin nevükkel együtt. Bioló-
gusnak készülök, egyete-
men biológia szakra szeret-
nék menni, utána pedig mes-
terképzésre – árulta el Pet-
ra, aki nagyon örült a városi 
elismerésnek, amire – mint 
mondta – nem is számított.

A nyolcadikos Kiss Kíra a 
Kőrösi iskola végzős diákja, 
aki valamennyi tanévben ki-
tűnő tanuló volt, számos ta-
nulmányi versenyen szere-
pelt eredményesen, többek 
közt első helyezést ért el a 
Geller Dávid nemzetközi ma-
tematikaversenyen.

– Ezt a versenyt Romániá-
ban rendezték, bolgár, gö-
rög, román és magyar részt-
vevőkkel. Egyáltalán nem 

tartottam nehéznek a felada-
tokat – mondta Kíra, aki 
egyébként a VMG humán ta-
gozatára készül, és turkoló-
gus szeretne lenni, mivel 
nagyon érdekli a török kul-
túra és a népszokások.

– Most, hogy elértem ezt a 
díjat, újabb célt tűzök ki ma-
gam elé. Többet szeretnék 
teljesíteni az irodalom, a 
sport és a művészetek terü-
letén – mondta a fiatal lány.

QQ ÁdÁm K.

A díjazottak:
Babits Bence, Baccilieri Laura, Bagoly Kitti, Balog Benjámin, Balog 
Dániel, Barkaszi Donát, Bartók Petra, Bíró András, Czégény Imre 
Kornél, Czinege Regina, Czinkóczi Bence, Dudás Patrícia Dóra, Er-
csényi Dária, Ferdinándi Boglárka, Für Alexandra, Gábor László, 
Gothárd Barbara, Gyalog Dániel, Halmágyi Nóra, Jánosi Orsolya, 
Kántor Flórián, Kiss Kíra, Kovács Vivien, Maschl Tamás, Mészáros 
Márton, Nagy Réka, Nagy Varjas Balázs, Orbán Gellért, Pál Dorián, 
Perényi Zsófia Katalin, Péter-Szabó Alex, Pethes Rebeka, Puskás 
Petra, Rizmajer Vivien, Soczó Bálint, Szabó Alexa, Szalma Borka, 
Szántó János, Székács Rebeka, Szilágyi Zalán, Szonda Léna, Tóth 
Luca Blanka, Tóth Luca, Tóth Tamás, Váradi Szabolcs, Vásárhelyi Er-
zsébet, Zatykó Ábel. 

A Polgárok Háza díszterme ezúttal is zsúfolásig megtelt a kiváló eredményt felmutató érdi tanulókkal



4 | 2018. február 7. |    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@maraton.hu  Kiadja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.  Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók  
Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maraton@maraton.hu Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  Felelős vezető:  Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető 
Megrendelés száma: É 005/2018 A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az 
olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

Szeretet, elfogadás, összetartás

Egy  kacifántos anyuka
Nóri születésével egy csapásra megváltozott a szülei és 
főleg édesanyja, Ágnes élete. Nem csupán azért, mert 
anya lett, hanem azért is, mert a kislány központi ideg-
rendszeri károsodással jött a világra. Évekbe telt, mire 
az anyuka el tudta fogadni a helyzetet. Ekkor már nem 
csupán magukra és a fejlesztésekre koncentrált, hanem 
arra is, hogy a sorstárs szülőknek létrehozzon egy segí-
tő közösséget. Ez az Életfa Csoport, ami tavaly egyesü-
letté alakult, és amelynek mintegy kétszáz család a tag-
ja. Ömböli Ágnessel beszélgettünk. 

n  ÁdÁm Katalin

– Míg mi beszélgetünk, 
mellettünk a szőnyegen Esz-
ter, a konduktor foglalkozik 
Nórival. Milyen fejlesztést 
kap a kislánya?

– Többfélét is. Hetente két-
szer Eszter jár hozzá, segít 
Nórinak megtanulni olyan 
mozdulatokat, amelyek 
egyébként számára nagyon 
nehezek, mindenközben én 
próbálom ösztönözni a kis-
lányomat, hogy elinduljon 
mászva vagy lépegetve. Aki 
nem találkozott még sérül-
tekkel, az nem tudja, meny-
nyire nehéz megtanulnia 
egy idegrendszeri vagy 
egyéb problémával küzdő 
gyereknek az olyan termé-
szetes mozgásformákat, 
mint a kúszás, mászás, fel-
állás, járás. Hatalmas ered-
mény, hogy Nóri két és fél 
évesen megtanult felülni, 
négyévesen kapaszkodva 
felállt, most pedig mászni és 
járni próbál. Az idegrend-
szeri károsodás nemcsak a 
mozgására, hanem az értel-
mi, illetve egyéb fejlődési 
területekre is kihat, így 
gyógypedagógiai fejlesztést 
is kap Nóri. Ebben Hajni se-
gít bennünket, aki, ahogy 
Eszter is, a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola fejlesztőpe-
dagógusa. A fejlesztés hatá-
sára a kislányunk értelme is 
jobban nyiladozik, úgy gon-
doljuk, egyre több dolgot 
megért, és ezzel párhuza-
mosan egyre több hangot 
használ, próbál kommuni-
kálni.

– Nóri központi idegrend-
szeri károsodással – cerebrá-
lis parézissel – jött a világra 
2011 szeptemberében. Lehet 
tudni az okot?

– Csak találgatni tudunk. 
A szülésem rendben volt, 
Nóri nem volt oxigénhiá-
nyos, sem koraszülött. 
Egészséges életet éltem a ki-
lenc hónap előtt és alatt is: 
sportoltam, normálisan táp-
lálkoztam. Volt viszont egy 
vírusfertőzésem a várandós-
ság első harmadában, elkép-
zelhető, hogy ez okolható a 
cerebrális parézisért. Ezt 
persze bizonyítani nem le-
het, és így utólag már nem is 
fontos – Nóri itt van velünk, 
és nagyon szeretjük – szá-
munkra most már az a fon-
tos, hogy ő boldog és ki-
egyensúlyozott legyen, és a 
fejlődéséhez a legtöbbet meg 
tudjuk adni. 

– Már a születésénél kide-
rült, hogy van valami prob-
léma?

– Nem. Kisebb volt ugyan a 
súlya az átlagosnál, de az or-
vosok azt mondták, hogy ez 
teljesen normális. Pár hét 
múlva már láttuk, gond van: 
nagyon feszes volt az izom-
zata, így három hónaposan 
elkezdtük a Dévény-tornát. 
Komoly probléma akkor még 
nem látszott, a neurológus 
sem mondott semmit, féléve-
sen azonban már feltűnő 
volt, hogy nem úgy mozog, 
ahogy a többi baba. Ekkor 
kezdtünk komolyabban fog-
lalkozni azzal, mi történhe-
tett Nórival. 

– Hogy tudja egy szülő el-
fogadni azt, hogy kacifántos 
gyermeke született?

– Én eleinte nagyon nehe-
zen tudtam. Ezt hosszú ideig 
tart feldolgozni, voltaképpen 
gyászfolyamatról van szó – 
ahogy a pszichológusok 
mondják –, ami több évig is 

eltart. Nálam depresszióval, 
letargiával járt. Csőlátásom 
lett, csak a fejlesztésekkel, 
terápiákkal foglalkoztam, és 
azzal, hogy kiderítsük, mi 
okozta Nórinál a problémát, 
hogy meg tudjuk gyógyítani. 
Voltak orvosok annak ide-
jén, akik nem biztattak sem-
mi jóval: a tekintetükből sü-
tött a sajnálat, mikor rám 
néztek, de akadtak olyan 
szakemberek is, ahol a ren-
delőt nem pityeregve, hanem 
megnyugvással hagytuk el. 
Szép lassan rájöttünk arra, 
hogy Nóri esetében gyógyí-
tásról nem lehet szó, csak 
fejlesztésről, amivel viszont 
nagyon sok mindent el lehet 
érni. Egyébként bárki bár-
mit is mond, még egy nagyon 
súlyos idegrendszeri sérült 
babáról sem lehet tudni szü-
letése után, hova képes eljut-
ni. Nóri például sokáig nem 
tudott rágni, még a pépes 
ételt sem nagyon ette, a sú-
lya nagyon nehezen gyara-
podott, többször javasolták a 
szondatáplálást. Szerettem 
volna ezt elkerülni, így ete-
tésterápiára jártam, és az 
ott elsajátítottak segítségé-
vel elértük, hogy ma már 
szépen eszik darabosat és 
pohárból iszik. A mozgása is 
nehezen indult be – ahonnan 
mi indultunk, az egy csoda, 
hogy Nóri egyáltalán fel tud 
állni, rengeteget fejlődött az 
évek alatt, és reméljük, ez jó 
sokáig így is lesz.

– Sokféle fejlesztéssel pró-
bálkoztak?

– Számtalan terápiát ki-
próbáltunk, vittük Nórit Bu-
dapesttől Biatorbágyig több 
helyre. Most itthon vagyunk, 
mert Nóri hatéves lett. A tör-
vény értelmében a súlyosan 
és halmozottan sérült gyere-
kek is tankötelezettek sze-
rencsére, így Nóri elvileg a 
Móra iskolába jár, azaz ide 
van beíratva, de az iskola 
nem tudja fogadni őt, mivel 
nincs helyük. Így a gyógype-
dagógus és a konduktor jön 
hozzánk. A súlyosan sérült 
gyerekeknek húsz óra fej-
lesztés jár hetente. Ezt itt-
hon nem tudjuk kivitelezni, 

így most körülbelül tíz órát 
kap. Ha lenne egy olyan in-
tézmény, ami fogadni tudna 
minket – és a lányom sors-
társait –, nemcsak az őt 
megillető húsz órát kapná 
meg, hanem én is el tudnék 
menni dolgozni. Remélem, 
egyszer a közeljövőben hely-
ben lesz esélyünk. Most 
amellett, hogy anyuka va-
gyok, a „gyógypedagógiai 
asszisztens” és a gondozó 
szerepét is betöltöm, és 
egész napom Nóri mellett te-
lik. Ezt nem panaszként 
mondom, de talán nem bűn, 
ha egy anyának vannak más 
igényei is, mint hogy egész 
élete az otthonában teljen.

– Hol dolgozott Nóri szüle-
tése előtt?

– Közgazdász vagyok, egy 
pörgős nagyvállalatnál vol-
tam közel tíz évig, többféle 
munkakörben. Ehhez ké-
pest nagyon nagy volt a vál-
tás, hiszen nemcsak anya 
lettem, hanem egy kacifán-
tos gyermek anyukája, és 
olyan élethelyzetekkel is 
szembesülnöm kellett, ami-
lyeneket korábban el sem 
tudtam képzelni: a központi 
idegrendszeri károsodás-
hoz járulékos betegségek is 
társulnak, Nórinak például 

voltak epileptikus rohamai 
is, illetve elég súlyos refluxa 
volt. Ahhoz, hogy el tudtam 
fogadni ezt az élethelyzetet, 
nagyban hozzájárult a csa-
ládom, kiváltképp a férjem 
támogató hozzáállása – de 
még így is két évig tartott ez 
az időszak. Nyilván a fér-
jemnek is nehéz volt, de sike-
rült közösen is feldolgoz-
nunk. Így most éljük a min-
dennapjainkat, mint minden 
másik család.

– Hogyan néznek ki ezek a 
mindennapok?

– Nórihoz délelőtt jön a 
konduktor, illetve a gyógy-
pedagógus. A foglalkozások-
ban én is aktívan részt ve-
szek, segítek. Aztán jön az 
ebéd, majd a séta, délután 
játszunk, csinálunk egy spe-
ciális terápiát, közben na-
gyon sokat mondókázok és 
énekelek Noncsinak, ezt ki-
fejezetten szereti, mint 
ahogy a sok-sok szeretgetést 
is. Amikor alszik vagy épp 
nem igényli a jelenlétemet, 
tudok foglalkozni az Életfa 
Csoport Egyesülettel. Este 
megérkezik a férjem, ő ját-
szik Nórival, közösen vacso-
rázunk, fürdetés, fekvés. A 
napirendünk Nóri igényei-
hez alkalmazkodik, mivel 

Ágnes ambiciózus, aktív, segítőkész anyuka, aki tudja, hogy „el kell 
gyászolni” a helyzetet, mert hiszi, ha ez sikerül, utána teljes élet élhe-
tő (a fotón egy életfás rendezvényen látható a kislányával) 
 (Fotó: Bóna Márk)
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nagyon fontos, hogy előse-
gítsük a fejlődését. A jó ered-
ményhez persze az is kell, 
hogy elfogadással és szere-
tettel közelítsünk a kislá-
nyunkhoz. És mi megtanul-
tunk apró dolgoknak is örül-
ni. Egy mosolynak. Annak, 
hogy szeretettel ránk néz. 
Vagy annak, amikor látjuk, 
milyen boldog, ha közösség-
ben lehet. Nóri nagyon szere-
ti az embereket és persze a 
gyerekeket, hiszen ha a fej-
lődése el is tér az átlagostól, 
ő elsősorban gyerek, egy 
gyerek igényeivel, vágyai-
val. Neki is kell a társaság, 
ahogy a többi hozzá hasonló 
kacifántos gyereknek is. 

– Az Életfa Csoport Egye-
sület, illetve korábban cso-
port megalakításával is az 
volt a cél, hogy egy közössé-
get hozzon létre, nemcsak az 
önnel egy cipőben járó édes-
anyáknak, hanem a kacifán-
tos gyerekeknek is.

– Noncsi négyéves 
volt, amikor ez a gondo-
lat megfogalmazódott 
bennem. Láttam, hogy 
a lányom milyen jól érzi 
magát közösségben, és 
milyen jó hatással van-
nak rá a többiek. Akkor 
még korai fejlesztésre 
jártunk, és ahogy kér-
dezősködtem, kutakod-
tam, hamar kiderült, 
hogy nincs olyan hely, 
közösség, ahová vihet-
ném – nincs igazán 
olyan nappali intéz-
mény, óvoda, iskola Ér-
den, de a környéken 
sem, amelyik őt befo-
gadná, vagy ahova én 
el tudnám vinni, úgy, 
hogy ne menjen rá az 
egész napunk az uta-
zásra. Azért, hogy itt 
helyben fejlesztő helye 
legyen a tanköteles sú-
lyosan és halmozottan 
sérült gyerekeknek, 
létrehoztuk Jakab 
Lindával és Tarsoly Anikó-
val az Életfa Csoportot. A 
másik cél az volt, hogy az 
anyukákat is összehozzuk. 
Most már majdnem kétszá-
zan vagyunk a Facebook-
csoportban, és körülbelül 
százötven tagunk érdi, illet-
ve a szomszédos települések 
valamelyikén élő anyuka. 
Különböző sérültségű gyere-
keket nevelő családok van-
nak a tagjaink között: autis-
ta, mozgássérült, érzékszer-
vi, súlyosan és halmozottan 
sérült gyerekek szülei, illet-
ve tanulásban akadályozott, 
tartósan beteg, valamint 
BTM-es gyereket nevelő csa-

ládok egyaránt csatlakoztak 
hozzánk.

– Egy sérült gyermekkel 
nemcsak a mindennapok 
nehezebbek, hanem progra-
mot szervezni is. Eljutnak 
nyaralni, kirándulni, ide-
oda, ahogy más kisgyerekes 
családok?

– Hogyne, mi is eljutunk, 
csak szervezést igényel. 
Emellett egy évben többször 
megyünk vidékre a szüle-
inkhez, ami szintén pihenés-
nek minősül. Nóri születése 
előtt teljesítménytúráztam 
és aktívan sportoltam, és ez 
nagyon hiányzik most az 
életemből. Amíg Nóri pici 
volt, vittük őt kirándulni 
háti hordozóban, de most 
már a súlya miatt egyre ne-
hezebben bírjuk, már csak a 
férjem veszi a hátára, de 
azért így is ki tudunk sza-
kadni a természetbe. Szur-
dokokban, patakvölgyekben 
kirándulunk, ahol nincs 

nagy szintkülönbség, Nóri 
pedig élvezheti a madárcsi-
csergést, a bogarak repülé-
sét, a víz csobogását. Az 
Életfával is szervezünk 
programokat, egészséges és 
kacifántos g yerekeknek 
egyaránt, a sérültek igényei-
hez igazodva. A férjemmel 
egyébként azon igyekszünk, 
hogy eljussunk kettesben is 
egy-egy programra, és el tu-
dok menni egyedül is a ba-
rátnőimmel vagy épp az 
Életfa anyukás rendezvé-
nyeire. Egyébként az a szo-
morú tapasztalat, hogy a 
kacifántos gyereket nevelő 
anyáknak már az is nagy ki-

hívás, hogy az ügyeiket el 
tudják intézni, ha nem tud-
nak segítségre szert tenni 
napközben. Sokan emiatt 
elszigetelődnek, az ottho-
nuk falai közt élik a minden-
napjaikat. Az egyesületünk-
kel pont nekik szeretnénk 
segíteni, nemcsak azzal, 
hogy programokat szerve-
zünk, mint a buborékfújás, 
sárkányhajózás, közös sé-
ták, illetve a szülőknek szó-
ló kézműves foglalkozások, 
tanfolyamok, hanem a Face-
book-csoportunkkal is, ahol 
bármikor segítséget kérhet-
nek, akár ahhoz is, hogy ki-
mozduljanak. Nálunk is elő-
fordult, hogy egy életfás 
anyuka barátnőm vigyázott 
Nórira, de az igazi megoldás 
a családok számára egy, az 
anyákat támogató segítő há-
lózat lenne. 

– Mi a tapasztalat, vállal-
nak-e második – harmadik – 
gyereket azok, akik sérült 
gyereket nevelnek?

– Ez több mindentől függ: a 
gyerkőctől, az anyagi hely-
zettől, és hogy mekkora a 
családot összetartó erő. A 
felmérésünk alapján a tagja-
ink között magas az egy csa-
ládra jutó gyermekszám: az 
átlag kettő felett van. Itt 
egyébként megint előjön az a 
helyzet, hogy a kacifántos 
gyermek nappali ellátása 
mennyire megoldott, illetve 
hogy a szülő vissza tud-e 
menni dolgozni. Úgy nagyon 
nehéz második gyermeket 
vállalni, ha egy anya minden 
energiáját a sérült gyermeke 
köti le, ráadásul tarthat attól 
is, hogy a család anyagi 

helyzete el lehetetlenül. 
Egyébként az, hogy egy anya 
hosszú éveket van otthon a 
sérült gyermekével, nem-
csak a gyermekvállalási 
kedvre van kihatással, ha-
nem az anya fizikai állapo-
tára is, hiszen egy nagyobb 
súlyú sérült gyerek emelge-
tése nem kis fizikai erőt kí-
ván, nem beszélve a mentális 
következményekről, a mono-
tóniáról, lelki fáradtságról. 

– A kívülállók ilyenkor 
szokták azt mondani, miért 
nem helyezik el a súlyos sé-
rülteket a szülők valamilyen 
intézetben?!

– Azért, mert mi pont úgy 
szeretjük a gyerekünket, 
mint az átlagos családokban 
szokás. Nem akarunk meg-
válni tőlük, messzi intézmé-
nyekbe adni őket. Akiben 
felmerül ez a kérdés, gondol-
ja végig: ő maga elküldené a 
saját – egészséges – gyere-
két? Ugye, hogy nem?! Egy 

kacifántos gyerek ráadásul 
sokkal kiszolgáltatottabb, 
mivel nem tud kommunikál-
ni, korlátozott a mozgása is, 
ezért sokkal jobban féltjük 
őket. A külvilág általában 
terhet lát egy sérült gyer-
mekben, de ezt az érintett 
szülők nem így élik meg – 
persze vannak élethelyze-
tek, mikor egy család arra 
kényszerül, hogy bentlaká-
sos iskolába adja a gyerme-
két. És akadnak olyan csalá-
dok is, amelyek csak súlyos 
anyagi áldozatok árán tud-
ják iskolába járatni gyerme-
küket, mert nincs olyan isko-
la, amely ténylegesen befo-

gadna egy – mondjuk – értel-
mileg ép, de kerekesszékes, 
aktív iskolai segítséget 
igénylő gyermeket.

– Mennyire aktivizálhatók 
a kacifántos gyerekek szülei?

– A mi egyesületünkben 
nagyon sok aktív anyuka 
van. Többségük nagyon 
szeretne valamit tenni, 
akár önmagáért, akár a kö-
zösségért. Nagyon büszke 
vagyok rájuk, és minden 
tiszteletem az övék, mert 
kiveszik a részüket az Élet-
fa mindennapjaiból, és még 
egymásnak is segítenek, 
pedig sokaknak több gyer-
mekük van. Nagy az önzet-
lenség és sok a szeretet eb-
ben a csoportban. Határo-
zottan állíthatom, hogy az 
anyukák nem szeretnek se-
gélyből, ápolási díjból élni, 
számukra az jelentené a 
megoldást, ha lennének be-
fogadó, minőségi intézmé-
nyek, ahol a gyermekeik 
fejlesztése, oktatása megol-
dott lenne, ők pedig vissza 
tudnának menni dolgozni, 
és normális keresetük le-
hetne. Így nemcsak a mun-
kára, hanem a testvérekre 
is több idő jutna. Mindig ide 
kanyarodom vissza, ugyan-
is ez nagyon fontos: ha az 
ellátórendszer javul, ezek-
nek a családoknak a hely-
zete is javulni fog.

– Mióta megalapította tár-
saival az Életfát, mit tekint a 
legnagyobb eredménynek?

– Azt, hogy összetartó kö-
zösséggé kovácsolódtunk, 
barátságok alakultak ki, és 
nagyon sok hasznos infor-
mációval szolgálnak egy-
másnak a csoport tagjai. 
Nem csupán virtuális, ha-
nem élő közösség vagyunk, 
sokféle programmal, célki-
tűzéssel. Egy ismerősöm 
egyszer megjegyezte: „ti, 
kacifántos anyukák, olyan 
jó fejek és vidámak vagy-
tok, hogy nem is gondol-
nám, hogy sérült gyereket 
neveltek”. Az, hogy egy csa-
lád sérült gyereket nevel, 
nem a világ vége, és nincs 
más választás, mint hogy 
sok jót kihozni ebből a hely-
zetből. A családjaink csalá-
dok, a kacifántos gyerme-
keink elsősorban gyerekek, 
ők is tagjai a társadalom-
nak, és ugyanúgy megér-
demlik a figyelmet, törő-
dést, szeretetet, mint egész-
séges társaik, és azt hi-
szem, ha valaki nyitott rá-
juk, akkor sokat tud tanulni 
az életről tőlük, általuk.

A Móra iskola konduktora hetente kétszer jár Nórihoz, aminek köszönhetően a kislány mászni és járni próbál
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Idén is változatos programok  
a nyugdíjasoknak
Idén is folytatódnak a kedvelt, kifejezetten az időseknek 
szóló városi programok: tavasszal elindul az Érdi Szeni-
or Akadémia újabb szemesztere, a nyarat sakkverseny-
nyel kezdik és lecsófőző-fesztivállal búcsúztatják, ősz-
szel az idősek világnapjára várják a szépkorúakat, és 
nem maradhat el a karácsonyi koncert sem. Idén egy 
sportos meglepetéssel is készül az idősügyi tanács – 
tudtuk meg a testület idei első ülésén.

Nyolc előadással jelentke-
zik 2018-ban is az Érdi Szeni-
or Akadémia: az Érd Megyei 
Jogú Város Idősügyi Tanácsa 
és a Zsigmond Király Egye-
tem szervezésében tavasszal 
és ősszel tartanak egy-egy 
szemesztert a Szepes Gyula 
Művelődési Központban. Az 
idősügyi tanács január 29-ei 
ülésén döntés született arról 
is, hogy a két félévben mi lesz 
az előadások témája: hallha-
tunk majd a demencia kezelé-
séről, az 50 év felettiek mun-
kavállalási lehetőségeiről, az 
idősek átverésére irányuló 
kísérletekről és a cukorbe-
tegségek típusairól. Az elő-
adásokból megtudhatják azt 
is az érdeklődők, hogy milyen 
szerepet tölthet be időskor-
ban a közösségi média, mi-

lyen tánc- és mozgáslehetősé-
gek ajánlottak nyugdíjas kor-
ban, hogyan ismerhető fel és 
kezelhető a depresszió az 
időseknél, végezetül pedig 
szó esik a közösségteremtés-
ről is.

Az Érdi Szenior Akadémia 
előadásai ingyenesek, min-
den ötven év feletti érdi la-
kost szeretettel várnak az 
előadásokra; aki mindegyi-
ken részt vesz, oklevélben 
részesül.

A szenior akadémia mel-
lett számos más programot 
szerveznek a szépkorúak-
nak: idén júniusban is meg-
rendezik a szenior sakkver-
seny városi fordulóját, 
együttműködve az Érdi VSE 
sakk szakosztályával. Az 
első három helyezett tovább-

jut a szeptemberi országos 
versenyre – nevezésüket, 
utazásukat az önkormány-
zat támogatja.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ szervezésében há-
rom nagy rendezvényre is 
számíthatnak az idősek eb-
ben az esztendőben: az egyre 
kedveltebb lecsófőző-feszti-
válra, a mindig telt házas idő-
sek világnapjára, illetve a 
rendkívül népszerű karácso-
nyi koncertre – a részletekről, 
illetve a pontos programról 
majd tavasszal születik dön-
tés, hiszen az idősügyi tanács 
rendelkezésére álló pénzügyi 
keretről február közepén, a 
költségvetés elfogadásakor 
dönt majd a közgyűlés.

A jól ismert programok 
mellett újakat is szervez az 
idősügyi tanács: az Érd Aré-
na ad majd helyet május vé-
gén-június elején az első sze-
nior sportnapnak. Ezen a 
rendezvényen nem a vetélke-
désen, hanem a megfelelő 
sportág(ak) kiválasztásán 
lesz a fő hangsúly. 

QQ ÁdÁm Katalin

Drogok helyett drámapedagógia
Érden az ötödikes diákok 

egy része már találkozott dro-
gokkal, a hetedikesek közül 
pedig többen kipróbáltak már 
valamilyen kábítószert. Ez 
nem érdi jelenség, hanem az 
országos tendencia is. A meg-
előzés – akár a családban, 
akár a fiatalok közösségeiben 
– rendkívül fontos; ennek ér-
dekében tevékenykedik a Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fó-
rum, ami múlt szerdán tartot-
ta idei első ülését.

– Érden 2016-ban és 2017-
ben is készítettünk felmérést 
több általános iskola ötödik és 
hetedik osztályosai körében. 
Az eredmények azt mutatták, 
hogy az ötödikesek találkoz-
tak már drogokkal, vagy a 
családban előfordult drog-
használat, a hetedik osztályo-
sok közül többen pedig ki is 
próbáltak valamilyen kábító-
szert – tudtuk meg Récsei 
Krisztinától, a Szociális Gon-
dozó Központ intézményveze-
tőjétől, akivel a Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum ülését 
követően beszélgettünk. A 
szakember elmondta azt is: a 
tűcsereprogramot mindössze 
egyetlen ember vette igénybe 
a városban, ami azt mutatja, 
hogy nem intravénásan bead-

ható szereket használnak a 
fiatalok. 

– Nemcsak nekik kell segít-
séget, tanácsot nyújtanunk, 
hanem a családjaiknak is, 
akik a fiatal kábítószer-prob-
lémáját nem tudják kezelni, 
esetleg nincs tudomásuk róla 
– tette hozzá Récsei Krisztina.

– Az érdi felmérés egyéb-
ként megmutatta azt is, hogy a 
gyerekek körében rendkívül 
magas az energiaitalok fo-
gyasztásának aránya. Ezeket 
az italokat általában a szülők 
veszik a gyerekeknek, akik 
nem tudják, mekkora kárt 
idézhetnek ezzel elő – jegyez-
te meg a szakember.

Mint elmondta, 2017-ben 
megszűnt a szenvedélybete-
gek alacsonyküszöbű szolgál-
tatása, mivel nem volt rá igény, 
ugyanakkor a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat átvet-
te a drogproblémákkal küzdő 
emberek kezelését, illetve az 
érintett családoknak szóló ta-
nácsadást. 

A Szociális Gondozó Köz-
pont többféleképp vesz részt a 
drogprevencióban: az érintet-
teknek és családjuknak támo-
gatást, segítséget nyújt, a fia-
taloknak pedig szabadidős 
programokat szervez. 

– Ahogy arról a KEF ülésén 
is beszámoltunk, sikerült pá-
lyázati támogatást nyernünk 
a tavaly indult prevenciós 
drámapedagógiai progra-
munk folytatására. Idén na-
gyobb létszámú csoportot in-
dítunk, a drámapedagógiai 
munkába pedig egyik munka-
társunk is bekapcsolódik. 
Szeretnénk idén még jobban 
erősíteni a családokat, és en-
nek érdekében is benyújtunk 
majd pályázatokat – zárta 
szavait Récsei Krisztina. 

A KEF következő ülésén a 
gyerekek, fiatalok kommuni-
kációja lesz a téma.

QQ ÁdÁm K.

A megbeszélés egyik apropóját 
az adta, hogy aktuálissá vált az 
ifjúsági cselekvési terv, valamint 
a drogstratégia módosítása

Tav asszal elkezdik a Vadlúd 
utcai csomópont átépítését
Tavasszal elkezdik a Vadlúd utcai csomópont átépíté-
sét, ezt Aradszki András, az egyes számú választóke-
rület országgyűlési képviselője jelentette be e havi 
sajtótájékoztatóján. A Vadlúd utcai csomópontfejlesz-
tést több mint 10 éve tervezik, azonban különböző 
okok miatt korábban minden alkalommal akadályba 
ütközött a megvalósítás. Aradszki András aktívan 
2014 óta folytat egyeztetéseket a végrehajtás érdeké-
ben, hiszen ebben az évben lett Tárnok országgyűlési 
képviselője is. Az NFM államtitkára örömét fejezte ki, 
hogy a két település összefogásának és a Modern Vá-
rosok programnak köszönhetően végre megépül a 
körforgalom a Sóskúti–Zámori út és a Vadlúd utca 
sarkán.

Helyi ügyekkel kapcso-
latban Aradszki András 
összegezte, hogy milyen fej-
lesztések történtek az el-
múlt 4 évben a választóke-
rületében. Érden, Tárnokon 
és Diósdon befejeződött és 
sikeresen zárult az ország 
egyik legnagyobb környe-

zetvédelmi beruházása, az 
érdi-diósdi-tárnoki csator-
názás, amely Érden 17 ezer 
háztartást érintett. A beru-
házás lezajlott, a város gya-
korlatilag teljes egészében 
csatornázottá vált, ami je-
lentősen növelte az ingatla-
nok értékét. Kihangsúlyoz-
ta azt is, hogy minden hoz-
zá tartozó városban pozitív 
változások voltak az egész-
ségügyi alapellátás terüle-
tén. Érden 8 háziorvosi ren-
delőből 7 megújult, és az 
utolsó esetében is elindult a 
közbeszerzési eljárás. 
Nagy sikernek nevezte a 
szakrendelő korszerűsíté-
sét, amely két ütemben va-
lósul meg, uniós forrásból, 
illetve a Modern Városok 
programban.

Tárnokkal kapcsolatban 
az országgyűlési képviselő 
kihangsúlyozta, hogy az el-
múlt 4 évben új váróterem 
épült a vasútállomáson, 
ami mellett számos parko-
ló, gyalogos aluljáró, új 
buszforduló és egyéb kiegé-
szítő elemek is helyet kap-
tak. Voltak továbbá útfej-
lesztések is és egy új böl-

csődét is építettek, de meg-
van a pénz az Érdet és Tár-
nokot összekötő Vadlúd ut-
cai kereszteződés átépíté-
sére is, ami esetében jelen-
leg a közbeszerzési eljárás 
zajlik, de várhatóan márci-
us-áprilisban el tudják kez-
deni az átépítést. 

Aradszki András aláhúz-
ta, hogy folytatódnak a Mo-
dern Városok program be-
ruházásai Érden, amely ki-
mondottan érinti az iskolá-
kat, hisz katolikus és refor-
mátus gimnáziumok épül-
nek a Batthyány Sportisko-
lai Általános Iskolából és a 
Teleki Sámuel Általános Is-
kolából, a Kós Károly iskola 
pedig egy olyan szakképző 
központ lesz, amely európai 
színvonalat fog képviselni. 
A Papi földeken lévő zápor-
tározó építése is a végéhez 
közeledik, ami megoldja a 
felszíni vízelvezetési problé-
mákat Érd egy részén. – 
Úgy gondolom, hogy Ma-
gyarország jobban teljesít, s 
ebben benne vannak a vá-
lasztókerületünk sikerei is. 
Úgy vélem, hogy a munkát 
folytatni kell, és remélem, 
hogy a választópolgárok ér-
tékelni fogják, hogy nem-
csak a gazdaságban, hanem 
az egészségügyi és oktatási 
intézmények fejlesztésében 
is tudott ez a választókerü-
let előre lépni – zárta szava-
it Aradszki András.

QQ nyilas HajnalKa

Aradszki: Úgy gondolom, hogy Magyarország jobban teljesít, s 
ebben benne vannak a választókerületünk sikerei is
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Ter málfürdő épülhet  
a Duna-parton
Meleg vizes fürdőt tervez a város a Duna-partra, befek-
tetők bevonásával – hangzott el a múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatón. T. Mészáros András hangsú-
lyozta: a Modern Városok program beruházásai az elő-
re meghatározott ütem szerint haladnak Érden.

Országjárásra indult 
Kósa Lajos, a megyei jogú 
városok fejlesztéséért fele-
lős tárca nélküli miniszter, 
illetve két államtitkára: 
minden megyei jogú város-
ba ellátogatnak, hogy tájé-
kozódjanak, hogyan halad 
e településeken a Modern 
Városok programja. Érdre 
lapunk megjelenésének 
napján, február 7-én láto-
gat Simon Róbert Balázs 
államtitkár, aki megtekin-
ti az eddig megvalósított 
fejlesztéseket – tájékozta-
tott múlt szerdai sajtótájé-
koztatóján T. Mészáros 
András polgármester, aki 
beszámolt több MVP-pro-
jekt állásáról is.

Mint mondta, a Fácán-
köz utcai új óvoda 95 szá-
zalékban elkészült, a Bú-
vár és Burkoló utcák ke-
reszteződésében épülő ovi 
építkezése is jó ütemben 
halad előre, hamarosan in-
dulhat az iskola megépíté-
se is.

– Megvásároltuk és kita-
karítottuk a volt téglagyár 
területét, újrafúrtuk az ar-
tézi kutat, amely új házat is 
kapott. A termálvízzel kap-
csolatban is jó hírem van: a 
meleg vizes kutat is újra-
fúrjuk a Modern Városok 
program keretében, és ha-
marosan megkezdődik a 
téglagyári terület fejlesz-
tésének tervezése is. Sze-
retnénk kialakítani ezen a 
részen a megfelelő infrast-
ruktúrát. Tervünk és szán-
dékunk, hogy három-öt 
éven belül megépítsünk 
egy meleg vizes fürdőt, 
külső befektetők bevoná-
sával, közvetlenül a Duna-
parton. Bízom benne, lesz 
olyan befektető, aki meg-
építené itt a termálfürdőt, 
illetve strandot – mondta T. 
Mészáros András, hangsú-
lyozva: amíg nincs megfe-
lelő iparűzésiadó-bevétele 
a városnak, addig a város 
nem vállalhatja egy ilyen 
komplexum üzemeltetését. 
A polgármester egyértel-
művé tette azt is: nem a 
Termál Hotel felújításáról 
van szó, hiszen az a létesít-
mény nem a város, hanem 
az Egységes Magyarorszá-

gi Izraelita Hitközség tu-
lajdonában van. 

T. Mészáros András a 
többi MVP-fejlesztést ille-
tően hozzátette: a rendőr-
ség építkezése is halad, 
ahogy a vízelvezetési 
rendszer kiépítése is: az 
elmúlt másfél évben több 
mint hét kilométer hosz-
szan épült ki a felszínivíz-
elvezetés, a Papi földeken 
kialakításra kerülő tározó 
pedig 90 százalékban elké-
szült. Amint az építkezés 
befejeződik, nekilátnak a 
szabadidőpark kivitelezé-
sének is. A komplex szoci-
ális intézmény munkálatai 
is hamarosan elindulhat-
nak: a közbeszerzési eljá-
rás befejeződött, és tavasz-
szal megkezdődhet az 
építkezés. 

–  Minden az előre meg-
határozott ütem szerint 
halad előre a Modern Váro-
sok program keretén belül, 
így nyugodtan, sőt, büsz-
kén várjuk az államtitkár 
urat – jegyezte meg a pol-
gármester. 

„Tóbiás József hazu-
dik!” Így reagált az alábbi 
újságírói kérdésre T. Mé-
száros András: igaz-e, 
amit az MSZP országgyű-
lési képviselőjelöltje a kö-
zösségi oldalán állít, mi-
szerint T. Mészáros And-
rás és a Pest megyei köz-
gyűlés akkori Fidesz-frak-
ciója 2005-ben nem támo-
gatta, hogy Érd megyei 
jogú városi rangot kapjon 
– 2001-ben mint Pest megye 
elnöke magam terjesztet-
tem elő a javaslatot, és a 
saját előterjesztésemet 
megszavaztam, ötven kép-
viselőtársammal egyetem-
ben. 2005-ben pedig nem 
tárgyalt róla sem az érdi 
képviselő-testület, sem a 
Pest megyei közgyűlés, ha-
nem az Országgyűlés dön-
tött az előterjesztésről, po-
zitívan – hangsúlyozta a 
polgármester, aki az alábbi 
kérdésre szeretne választ 
kapni: mit tett a választó-
kerületért, mit tett Érdért, 
mit tett az érdi emberekért 
Tóbiás József, aki 1998 óta 
országgyűlési képviselő?

QQ ÁdÁm K.

Sim ó: Meg kell védeni az európai jövőt 
Gyakorlatilag teljesen összeállt a kerítésbontó koalíció, 
sokfelől érkeztek, de a LMP, a Jobbik, a DK és az MSZP 
is ugyanazt akarja – húzta alá Simó Károly, az Érdi Fi-
desz szóvivője. – Ki Allahot emlegetve, ki szavazatával, 
ki aláírásgyűjtéssel, ki nyilatkozatokkal operál, de a 
lényeg ugyanaz: együtt bontanák le a határzárat, és 
azonnal megindítanák a betelepítéseket – vázolta.

Tóbiás József hazudik, és 
nem ismeri az érdi valóságot 
– jelentette ki a helyi ügyek-
kel kapcsolatban Simó Ká-
roly. Emlékeztetett, hogy 
korábban az MSZP helyi el-
nöke Szűcs Gábor azt mond-
ta, nem is lesz semmi a Mo-
dern Városok programból, 
és ezért a kijelentésért a mai 
napig nem kért bocsánatot.  
– Döcsakovszky Béla, az 
MSZP volt polgármestere 
azt mondta, nem kell tarhál-
ni, nem kellenek Érdre a kor-
mányzati támogatások. Tó-
biás pedig csak négyévente 
téved erre, és kétségbeeset-

ten igyekszik megismerni a 
várost, azt sem tudja, hol jár, 
majd újabb négy évre eltűnik 
– mondta Simó. – Kérjük az 
érdieket, ne hagyják magu-
kat megtéveszteni. Érden, 
amióta döntésközelben van a 
Fidesz–KDNP, fejlődik a vá-
ros, hatalmas fejlesztési for-
rások érkeznek és a város 
infrastruktúrája fejlődik, az 
életminőség javul. Aki ezt 
tagadja, az vagy vak, vagy 
szándékosan hazudik – húz-
ta alá.

Simó Károly az Összefo-
gás Székházban tartott tájé-
koztatón azt mondta: meg 
kell védeni az európai jövőt, 
amelyre a legnagyobb fenye-
getést a népvándorlás, a 
migráció jelenti. – Egy jövő-

beli menekültügyi rendszer 
kidolgozásakor nemcsak a 
menekültekre vonatkozó 
szabályozás kérdésével kell 
foglalkozni, hanem a hatá-
rok védelmével is. Simó Ká-
roly kihangsúlyozta, hogy a 
legfontosabb célja a magyar 
kormánynak, hogy megvéd-
je a határait és megőrizze az 
ország keresztény alapjat. 
Szólt arról is, hogy az a mig-
rációs politika, amelyet je-
lenleg Európa követ, szétve-
ri a schengeni rendszert, 
ezért a külső határoknak 
zárva, a belső határoknak 
pedig nyitva kell lenniük. 

Nem támogatják a belső ha-
tárellenőrzést, de a külső 
határok védelmét igen.

Simó szerint botrányos be-
jelentést tett Szél Bernadett 
LMP-társelnök, amikor egy-
értelműen kijelentette, hogy 
pártja eltörölné az új laká-
sokra vonatkozó családi ott-
honteremtési kedvezményt 
(csok). Ezzel az LMP pont ott 
folytatná, ahol a baloldali 
kormányok 2010-ben abba-
hagyták.  – Pont ez a politika 
vezetett korábban a deviza-
hitelezéshez és több száz-
ezer magyar család eladóso-
dásához – emelte ki. Elfo-
gadhatatlan, hogy miközben 
az LMP a bevándorlókat be-
fogadná, a magyaroktól 
megvonná az otthonteremté-

si támogatást. Amíg a polgá-
ri kormány van hivatalban, a 
magyar családok számíthat-
nak az otthonteremtési 
programra, amely eddig már 
csaknem 70 ezer családnak 
nyújtott segítséget – közölte.

Elindult a 2 milliárd 121 
millió forint összértékű, el-
sősorban a hátrányos hely-
zetű édesanyákat és család-
jukat segítő babacsomag-
program. Simó Károly el-
mondta: a háromévesnél fia-
talabb gyerekeket, szüleiket 
és a várandós édesanyákat 
segítő kezdeményezést a ta-
valy júniusban kezdődött, 18 
milliárd forint összértékű 
élelmiszerosztási program-
hoz kapcsolódva indították 
el. A tartós fogyasztási cik-
keket tartalmazó, húszezer 
forint értékű csomagban a 
legkisebbek ellátásához 
szükséges eszközök van-

nak, így például digitális hő-
mérő, kifogó, pelenka, orr-
szívó, törlőkendő és takaró 
– ismertette. A babacsoma-
got a gyermekjóléti szolgála-
tok segítségével mintegy 26 
ezer hátrányos helyzetben 
élő, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogo-
sult gyermeket nevelő édes-
anya kapja meg 2020-ig 
évente egyszer. – Nagy 
örömmel vettük ezt a hírt, 
hiszen a Fidesz–KDNP által 
vezetett önkormányzat 2007 
óta ajándékoz babacsoma-
got az érdi újszülötteknek, 
illetve családjuknak. Így 
együtt pedig nagy segítséget 
tudunk nyújtani a kis életek 
kezdéséhez.

QQ BNYH

Simó Károly, az Érdi Fidesz szóvivője azt mondta: hatalmas fejlesztési források érkeznek és a város inf-
rastruktúrája fejlődik
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Élet a múzeumban
Felfedezések, kalandos utazások, egzotikus tájak, álla-
tok – nincsen ezeknél izgalmasabb dolog egy gazdag 
képzeletű gyerek számára. Nem véletlen, hogy egy olyan 
komoly tudományos műhely is, mint a Magyar Földrajzi 
Múzeum, igyekszik kielégíteni és tovább csigázni a fel-
növekvő generációk érdeklődését programjaival. 

A közelgő tavasz is első-
sorban a gyerekek számára 
kínál lehetőséget, elsőként a 
Föld napjáról való hagyomá-
nyos megemlékezéssel, 
amelynek középpontjában a 
játékos ismeretszerzés áll. 
De a múzeum kapcsolódik a 
művelődési központ által 
szervezett városi gyerek-
naphoz is, természetesen a 
profiljába illő földrajzi játé-
kokkal, amelyek lebonyolítá-
sába egyetemistákat is be-
vonnak majd. 

Ugyancsak a gyerekekre, 
pontosabban a családokra 
gondoltak – sorolja tovább az 
elképzeléseket Mácsai 
Anetta igazgatóhelyettes –, 
amikor ősszel, az Érdi Na-
pok keretében, egészen pon-
tosan az Én-feszt napján 
Bar(l)angoló címmel hirdet-
nek programot 3D-s vetítés-
sel, barlangászképzéssel. A 
szintén ősszel esedékes 
Gesztifeszti alkalmával az 
óvodások jönnek majd a mú-

zeumkertbe vadgesztenyét 
gyűjteni, ami ennek a kor-
osztálynak igazán kedvelt 
elfoglaltsága, de természete-
sen témába illő programokat 
is szerveznek majd a múze-
um dolgozói. És végül no-
vemberben ismét a csalá-
doknak érdemes ellátogatni-
uk az intézménybe, amikor 
Érd fennállásának 775. év-
fordulójához kapcsolódva le-
het ismerkedni a település 
múltjával.

A gyerekeken túl a felnőt-
tek is rendre találhatnak 
maguknak érdekes progra-
mokat, az egyre népszerűbb 
Múzeumok éjszakjának té-
mája idén Afrika lesz, a te-
matikus este keretében a 
szerevezők mindent megmu-
tatnak a titokzatos földrész-
ről, amit csak lehet.

A rendkívül népszerű Vi-
lágjáró esték témái széles 
skálán mozognak. Terítékre 
kerülnek Szlovénia rejtett 
kincsei, Pakisztánban és In-

diában dolgozó orvos beszél 
majd a katasztrófahelyze-
tekben végzett munkáról, 
érdekesnek ígérkezik a nyel-
vészprofesszor utazásairól 
szóló előadás is, ahogy egy 
törökországi néprajzi kuta-
tás élménybeszámolója vagy 
a nemzetközi hírű botanikus 
munkásságának bemutatá-
sa, de az érdi kolerajárvány 
történetével is megismer-
kedhetünk, ahogy Újpéteri 
Elemér tudós diplomata 
életútjával is.

Az alig több mint egyéves 
múltra visszatekintő Érdi 
Csillagászati Klub havi ta-
lálkozói is egyre több érdek-
lődőt vonzanak, idei tervük-
ben is számtalan izgalmas 
téma szerepel az asztrofotó-
zástól kezdve a digitális ég-
boltfelmérésen át az űrszon-
dák világáig.

Azért ne feledkezzünk 
meg arról, hogy egy múze-
umról van itt szó, ahová csak 
az állandó kiállítások meg-
tekintéséért is érdemes ellá-
togatni, hogy újra és újra 
szembesülhessünk vele, 
hogy ez kis ország mennyi 
jelentős kutatóval, tudóssal 
járult hozzá világunk megis-
meréséhez. n -y-

Múlt heti, Formálódó közösségi arculat című írá-
sunkban tévesen közöltük egy, a Parkvárosi Közössé-
gi Házban megrendezésre kerülő esemény időpontját.

A déli jégvilág csodái – Fotós expedíció az Antark-
tiszon, Kércz Tibor természetfotós élménybeszámoló-
val egybekötött, vetített képes előadása február 24-én, 
szombaton 17 órakor kerül megrendezésre.

Az érintettektől elnézést kérünk!

Helyreigazítás

Csillagpor  
és  halacskás lámpa
Amióta több-kevesebb rendszerességgel részt veszek 
az Érdi Csillagászati Klub programjain, kezdem megér-
teni, hogy amatőr csillagásznak lenni jóval több, mint 
langyos nyári éjszakán távcsővel kémlelni az eget, fölis-
merni a különböző csillagokat, égi jelenségeket, s eset-
leg rögzíteni a megfigyeléseket. A legutóbbi klubelőadás 
csak megerősítette eddigi tapasztalataimat: bizony ko-
moly elméleti tudás sem árt ehhez a hobbihoz, de leg-
alább nyitottnak illik lenni az ilyen ismeretekre.

Konyítsunk például a fi-
zikához, legalább annyit, 
hogy megértsük, miről is 
beszél Kollár József fizi-
kus, amatőr csillagász, 
amikor Csillagpor címmel 
tart előadást, s ne gondol-
juk, hogy az azonos című 
fantasy film elemzését 
halljuk majd tőle. Mert bi-
zony az előadó nem kevés-
bé izgalmas, de annál ko-
molyabb kérdéskör rejtel-
meibe igyekszik bevezetni 
hallgatóit. Arról szól a pre-
zentációval támogatott elő-
adás, miként is keletkez-
hettek a körülöttünk lévő 
világot és hát minket ma-
gunkat is alkotó elemek.

Alig nyúlik messzire visz-
sza az előadó, csupán 13,8 
milliárd évre, amikor is a fel-
tételezések, azaz a tudo-
mány jelenlegi állása szerint 
– így illik ezt mondani – az a 
bizonyos ősrobbanás, ked-
veskedve a „nagy bumm” be-
következett. Aztán persze 
szó esett a világunkat alkotó 
elemekről, amelyekből ma 
118 szerepel a periódusos 
rendszerben – mindössze 94 
fordul elő a természetben, a 
többi mesterséges, laborató-
riumi „termék” –, na nem a 
Mengyelejevében, hiszen ő 
ennek alig több mint a felét 
tudta táblázatába foglalni a 
XIX. század második felé-

ben, bár ez sem volt csekély 
teljesítmény, hiszen az 1700-
as évek tudósai mindössze 
10–15-öt ismertek a termé-
szetes elemekből.

Az elemek osztályozásá-
ról, rendszerezéséről szólva 
természetesen nem kerülhe-
tő meg, hogy szó essen az 
elemeket alkotó atomok fel-
építéséről, alkotóelemeinek 
viselkedéséről, aminek meg-
értéséhez már-már kevés-
nek bizonyulnak a középis-
kolai fizikaórák emlékképei. 
De mielőtt a hallgatóság tel-
jesen elmerülne az elmélet 

tengerében – s a hozzám ha-
sonló laikus megfigyelő már 
képtelen lenne a felszínen 
tartani magát – kis gyakor-
lati bemutatót is kapunk a 
spektroszkópiából egy meg-
felelő tudományos eszköz és 
egy halacskás olvasólámpa 
– na jó, a lényeg az izzó, azaz 
a fényforrás és nem a retró-
imádókat lelkesítő foglalat – 
segítségével. A módszerre 
bátran alkalmazhatjuk a 
színképelemzés magyar ki-
fejezést, így világosabbá vá-
lik, hogy nem másról van 
szó, mint a megfigyelt objek-

tumokból – estünkben a vil-
lanyégőből – érkező látható 
fény színképének vizsgála-
táról. A különböző hullám-
hosszú elnyelési sávok inten-
zitásából ugyanis meghatá-
rozhatók a vizsgált anyag 
összetevői. S ez a vizsgált 
anyag lehet például egy távo-
li égitest is. 

És innentől már nem kér-
déses, hogy egy amatőr 
csillagász miért teszi jól, 
ha ilyen előadásokat is 
meghallgat, uram bocsá’ 
meg is ért.

Qn (mnp)

Kis gyakorlati bemutató a spektroszkópiából egy megfelelő eszköz és egy halacskás olvasólámpa segítségével

Ha fa, akkor
Zso-fa!

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

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

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

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
2,3 m3 – 3m3– 4m3

Kalodás tűzifa • Fűrészpor
Hasított, vágott (225, ill. 33 cm)

bükk, tölgy, akác

10 kg 700 Ft
1 raklaptól 65 Ft/kg
5 raklaptól 63 Ft/kg
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Árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!

Mindenre van
megoldásunk!
Kérje ajánlatunkat!
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Tár gyformák, színek, vonalak
Talányos címmel vonzotta 
a közönséget a művelődési 
központ legújabb kiállítá-
sa: Negyvenből öt – M. Nagy 
Péter fotográfiái – hirdette 
a meghívó. A falra ötös cso-
portokban elrendezett ké-
pek, összesen – igen, jól 
gondolják! – éppen negyven 
darab, azonnal megadták a 
magyarázatot, még azelőtt, 
hogy megnyitójában – mi-
után Benkóczy Péter han-
gulatteremtő zongorajáté-
kát meghallgattuk – We-
genast Róbert festőművész 
utalt volna erre.

Maguk a képek már egyál-
talán nem titokzatosak, még 
csak nem is sejtelmesek, 
egy-két felvételtől eltekintve 
könnyen fölismerhető dolgo-
kat ábrázolnak, többnyire 
hétköznapi tárgyakat példá-
ul a szerszámosládából 
vagy a nagyi konyhájából. 
Mindezt minimalista meg-
közelítéssel, a képet klasszi-
kus értelemben vett csend-
életté változtató magyarázó 
körítés nélkül. Így marad-
nak a húsdarálóból jószeri-
vel csak a lyukak vagy az 
anyacsavarból a menet egy 
darabja. S a színek is inkább 
feketébe hajlanak, az árnyé-
kok dominálnak, s teszik 
hangsúlyossá a kevéske föl-
használt fényt.

A tárgyak felfedezése 
vagy inkább újrafelfedezése 
érdekli M. Nagy Pétert, 
ahogy a meghívón is írja ma-
gáról: „Azt keresem, amikor 
egy-egy tárgy formája, 
anyaga túlmutat a funkció-

ján, amikor önmagától válik 
széppé vagy érdekessé. 
Mindez a realizmushoz való 
megveszekedett ragaszko-
dásommal párosulva veze-
tett a tárgyak, természeti 
jelenségek minimalista áb-
rázolásának vágyához. Azo-
kat a megoldásokat kere-
sem, amelyek láthatóvá te-
szik a dolgok – tárgyak, ter-
mészeti produktumok – lé-
nyegét (lelkét?), hogy olyan 
rétegük táruljon föl, amire 
általában nem asszociálunk, 
amikor naponta akár ezer-
szer megyünk el látványuk 
mellett. Azt kutatom a képal-
kotás során, ahogy a nagyon 
is valóságos, hétköznapi tár-
gyak, tárgyrészletek, termé-
szeti képződmények rende-
ződnek – rendeztetnek! – 

össze vonalak, színek har-
móniájává...”

A materiális gondolkodás 
néha elfedi a lényeget, gon-
dolja erről Wegenast Róbert 
festőként, de mint mondta, 
ezeket a láthatóan tárgyias, 
de mégis megfoghatatlan ér-
zéseket ébresztő képeket, 
ezeket a fényben ragyogó 
látványokat szeretni, titkai-
kat megérezve elfogadni 
vagy elkerülni kell, de sem-
mi esetre sem megérteni. 
Mert M. Nagy Péter képi vilá-
ga valójában jobban hasonlít 
egy érzelmes sejtéshez, mint 
egy okoskodó gondolathoz.

Wegenast Róbert szerint 
ezek a fotográfiák a valósá-
gon túli szférákban szület-
tek, élnek és hatnak, még 
akkor is, ha látszólag na-

gyon konkrét, lát-
ható, megfogható 
képi felület rejti is 
őket. A „hang tes-
tén” feszülő húrok 
átvezetnek egy 
meg foghatatlan 
világba, ahol pe-
dig tovább vezet a 
teremtés mámo-
ros programja 
felé, hogy aztán a 
csavaranya spi-
rálja egy lyukon 
át a végtelenbe 
szippantson ben-
nünket, hogy ott 
megsejtsük a sem-
minek látszó vi-
lágegyetem cso-
dáját – kaptunk 
ízelítőt, hogyan 
látja egy festőmű-
vész a sokak 
szemében tényleg 
csak köznapi dol-
gokat ábrázoló 
fényképeket. n P.N.

A hang teste

Régi szerelmek

vasárnaponként 15 órakor

SZÍNHÁZBÉRLET 
          2018 TAVASZ

IMÁDOK 
FÉRJHEZ MENNI
zenés vígjáték

A három alkalomra szóló bérlet ára 7500 Ft.
Bérletek válthatók a művelődési központ pénztárában, hétköznapokon 10–18 óráig.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

JANIKA
vígjáték három felvonásban
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Victoria férje, Bill, hősi halált halt a háborúban. 
A fiatal özvegy újra férjhez megy, mégpedig 
első férje legjobb barátjához, Freddie-hez. De 
mi történik akkor, ha az „elhunyt” férj egyszer 
csak hazaállít? Mi lesz, ha kiderül, Victoria már 
Freddie felesége? Kié lesz az asszony? Ezekre a 
kérdésekre kapunk választ Maugham humor-
ban, bájban, fordulatokban gazdag zenés vígjá-
tékában. 

Szereplők: Kereki Anna, Kurkó J. Kristóf, Sö-
vegjártó Áron, Bácsatyai Gergely, Hűvösvölgyi 
Ildikó, Topolcsányi Laura, Boros Zoltán, Pásztor 
Máté, Kovács Dézi, Vass János Pál.  
Rendező: Bodrogi Gyula

Égben maradt repülő
Zenés titkok Edith Piaf életéből
1947-et írunk. A csodálatos hangú, törékeny éne-
kesnő megrázó gyermekkoron és szerelmi csalódá-
sain túl már rég úgy hiszi, hogy minden férfi durva... 
Ám ekkor megjelenik Marcel Cerdan, a „marokkói 
bombázó”, és örökre megváltoztatja a kis francia ve-
réb, Edith Piaf életét…De talán túl szép ez a szere-
lem… Annyira szép, hogy odafentről elrendelik a 
tragédiát...

Szereplők: Keresztes Ildikó, Kurkó J. Kris-
tóf, Hűvösvölgyi Ildikó, Topolcsányi Laura, 
Pásztor Máté, Xantus Barbara, Győri Péter. 
Rendező: Szurdi Miklós

Budapest legismertebb primadonnáját férje csúnyán fa-
képnél hagyta, mondván egy hónapra Amerikába utazik 
egy darabot megrendezni. Azóta 15 év telt el. A jelenlegi 
színigazgató a Janika című produkció főszerepére szeret-
né felkérni a színésznőt, aki meglehetősen ódzkodik a 14 
éves kisfiú szerepétől. Próbaképpen gyerekruhába bújik, 
amikor is váratlanul betoppan a hűtlen férj. Kihasználva 
az alkalmat az asszony meghagyja férjét abban a tudatban, 
hogy ő nem más, mint a saját fia és elhatározza, hogy visz-
szaszerzi férjét. Humorban és fordulatokban gazdag vígjá-
tékot láthat a közönség igazi sztárszereposztásban! 

Szereplők: Germán Lívia, Kurkó J. Kristóf, 
Sztárek Andrea, Benkő Péter, Mikó István, 
Xantus Barbara, Somfai Éva, Rubóczki 
Márkó, Kovács Dézi, Vass János Pál. 
Rendező: Mikó István.
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Nefertiti, Kleopátra lánya és 
az Eretnek királyné után itt az 
újabb Michelle Moran-regény 
Madame Tussaud-ról és a fran-
cia forradalomról.

Ki ne hallott volna Madame 
Tussaud-ról és az ő világhírű 
panoptikumáról? És ki hallott 
már Marie Grosholtzról, a sváj-
ci származású, fiatal nőről, aki 
az 1700-as évek végén Párizs-
ban élt? Pedig a két személy 
egy és ugyanaz.

Marie nagybátyja mellett 
dolgozik a viaszmúzeumban, 
a Salon de Cire-ben, közben 
megtanulja, és tökéletesre fej-
leszti a viaszszobrászat művé-
szetét. A múzeum a párizsiak 
számára a legfrissebb híreket 

nyújtja a divatról, a pletykák-
ról, sőt a politikáról. Látogatóik 
az élet minden területéről jön-
nek, de a viaszban való halha-
tatlanság „csak a királyok és a 
bűnözők számára fenntartott.”

Közben a királyi kincstár 
folyamatos apad, Marie Anto-
inette költekezik, Franciaor-
szágban éhínség van.

Marie, XVI. Lajos francia ki-
rály legfiatalabb húga, Lady 
Elisabeth révén közel kerül a 
királyi családhoz. A másik ol-
dalon ugyanakkor köze van 
a forrongó néphez is. Végül 
kirobban a forradalom. A nép 
nem elégszik meg azzal, hogy 
a királyi családot letaszítják a 
trónról, vérpadra küldik őket. 

Marie és a családja próbál 
királypárti maradni, de a for-
radalmi vezetők többségét, 
köztük Robespierre-t, Marat-t, 
Desmoulins-t, Lafayette-et is 
jól ismerik. Ügyesen kell laví-
roznia a napról napra változó 
politikai helyzetben, ami egyre 
nehezebb.

A regény 1802-ig köve-
ti nyomon Marie életét és 
ugyanakkor Franciaország po-
litikai átalakulását.

Michelle Moran fiatal kali-
forniai író történelmi regények 
szerzőjeként vált népszerűvé, 
történetei számos nyelven 
olvashatók. Könyvei megtalál-
hatóak a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban is.

KÖNYV

Michelle Moran: Madame Tussaud
 

 

Váradósságra, szülésre, szoptatásra 
felkészı́tő tanfolyam 

Helye: Szakrendelő (Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény) 
Érd, Felső u. 39-41. Csecsemőtanácsadó várója (Alsó utca felőli bejárat mellett balra) 

Ideje: kéthetente kedden 17-19 óra 

A tanfolyam során segítséget nyújtunk a 
tudatos felkészüléshez, amely csökkenti 
az ismeretlentől való félelmet, a szoron-
gást, segíti a várandósság pozitív megélé-
sét, a vajúdás könnyebb lefolyását, a pozi-
tív szülésélményt, az anya-magzat-apa 
kapcsolat kialakulását. 

A csoportos foglalkozás előnye a gyakor-
lati ismeretátadás, valamint a csoport-
tagokkal való tapasztalatcsere, a leendő 
anyatársakkal való ismerkedés lehető-
sége. 

A program: 
Kilenc egymásra épülő alkalom (bármikor 
be lehet csatlakozni, de érdemes minde-
gyik foglalkozáson részt venni). Célszerű a 
szülőpárnak együtt jönni. 

 

 február 6. 
Az a 9 hónap 

 február 20. 
Hol jó szülni? Kivel jó szülni? 

 március 6. 
Mire jó a szoptatás? 

 március 20. 
Van itt valaki? 

 április 3. 
Kell, hogy fájjon?  

 április 17. 
Kell-e készülni a szoptatásra? 

 május 8. 
Felkészülés az anyaságra, a baba fogadására 

 május 22. 
Mi történik a szülés után? 

 június 5. 
Nekem is menni fog a szoptatás! 

 

A tanfolyamot vezetik: 
Bognár Krisztina, védőnő, laktációs szaktanácsadó 

Csörgő Andrea, perinatális szaktanácsadó 
Dr. Kun Judit, orvos, IBCLC laktációs szaktanácsadó 

 

További részletek a www.csaladikotelek.hu honlapon. 

 

 

 

  
MMeegghhíívvóó  

 
Szeretettel várjuk 

 

Dr. Ludwig Géza költői estjére 
és könyvbemutatójára 

 
Közreműködnek: 

 
Somfai István, a Poly-Art elnöke, valamint 

az IRKA-tagok. 
 

Ideje: 2018. február 9. 18 óra 
 

Helye: a Szepes Gyula Művelődési Központ L-terme 
(2030 Érd, Alsó u. 9) 

 
 

www.poly-art.hu 

 

   Február 19.            
a NAPVIRÁG 
zenekar                       
farsangi koncertje 

 

CSIPKERÓZSIKA 

táncmese a VSG 
Kamarabalett előadásában 

 Március 19. 

 

 

 

  Április 16. 
KOLONTOS PALKÓ 

   Benedek Elek meséje nyomán 

www.poly-art.hu 

Meghívó
Szeretettel várjuk mindazokat, akik ismerték és szerették

Temesi Évát.

Az emlékére rendezett ünnepség
ideje: 2018. február 16-án 14 óra

helye: Szepes Gyula Művelődési Központ
Érd, Alsó u. 9.

Közreműködik: Somfai István, a Poly-Art elnöke, valamint az IRKA-tagok
TŰZIFA

SSzzáárraazz ttűűzziiffaa
rröönnkkbbeenn ééss kkaallooddáábbaann!!

ÉÉrrdd, FFeellssőőuuttccaa 3311/AA •• 0066330099550099881166 •• wwwwww..ttuuzziiffaakkeerr..hhuu
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GGyyeerrmmeekk ggyyóóggyycciippőő
oorrvvoossii
rendelvényrerendelvényre

55
27

25

y

55

ÉÉÉÉrd, Ribizke utca 8.
TTTeeelll.: 000666-333000///99940-666777333555
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

333000 nnaapppp aalllaatttttttt!!!
Veszettség

elleni
védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474

55
27
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Ha örökbe fogadná 
Floydot vagy Gyön-
gyöt, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd.

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Floyd kedves, kis-közepes testű, 
foxterrier jellegű, 8 hónap körüli 
kanocska. Nagyon mozgékony, 
pörgős, a fajtára jellemző tulaj-
donságokkal rendelkezik. Más ku-
tyákkal hajlamos kötekedni, még 
nevelést igényel, egyedüli ked-
vencnek ajánljuk. Ivartalanítás 
után vihető el.

Gyöngy barátságos, mozgékony, 
embercentrikus, közepes-nagy 
termetűre növő, fiatal, 7 hónap 
körüli szuka. Figyelmes, igyekszik 
megfelelni az elvárásoknak, de 
még sokat kell tanulnia. Családi 
kedvencnek ideális, kutyákkal tel-
jesen problémamentes. Ivartala-
nítás után vihető el.

Sorsforduló tanúi – Érden

Rajtaütés, szürkületkor
Előttem megsárgult újság-

lap, a Népszabadság néhány 
évvel ezelőtti vasárnapi mel-
léklete, amelyben Dobozy 
Imre Duna-part fentről című 
írásában a megújulást hozó 
időkre emlékszik:

„Február 16-án kilencven-
hat emberrel ellenőrzésünk 
alá vonjuk az Érden átvezető 
összes utakat, a törökbálint-
parkvárosi makadámúttól 
le, egészen a Dunáig. Őrség-
be, járőrözésre összesen hu-
szonnégy emberem marad. 
Egész nap semmi. Szürkü-
letkor a tétényi barackosok 
felől, háztól házig lopakodva 
két civil pasas jön, egyiknek 
jobbja a zsebében…”

– Romokban hevert az or-
szág 1945 elején – mondta Do-
bozy Imre, a Magyar Írók 
Országos Szövetségének el-
nöke a napokban az Érden 
tartott március 15-i ifjúsági 
nagygyűlésen. – Ám éreztük, 
hogy az összedőlt épületeket 
felépíthetjük, a lerombolt 
gyárakat helyreállíthatjuk…

Aztán később még hozzá-
tette: a forradalmárnak meg 
kell értenie a kor, a haladás 
feladatait, s azokért – ha vál-
lalja is őket – cselekednie kell.

Fegyveres őrségben
Kincses József érdi nyug-

díjas ma erre így emlékszik:
– A szovjet alakulatok de-

cember végén elérték a köz-
séget. A háború eldőlt, a fa-

siszták sorsa megpecsételő-
dött. Rendfenntartó alakula-
tot, fegyveres őrséget szer-
veztünk a községben, amely-
nek irányítója, parancsnoka 
Dobozy Imre volt. Később, 
amikor Budapest felszaba-
dult, civil ruhába öltözött ka-
tonák, SS-tisztek szöktek ki 
a fővárosból, mentették a 
bőrüket. Sokan akadtak, 
akik felhasználták a háború 
utáni hónapok zűrzavarát, a 
zavarosban halásztak, igye-
keztek minél nagyobb ha-
szonra szert tenni. Így hát 
sok volt a tennivalónk, ha 
nyugalmat, biztonságot 
akartunk teremteni, s el 
akartuk fogni azokat a há-
borús bűnösöket, akik embe-
rek százainak a halálát 
okozták.

„Február 24-én szürkület-
kor Érdligeten, a mostani 
töltés tövében rajtaütöttünk 
egy nagyobb csoporton. 25-
én másfél kilométerrel odább 
a pusztaszabolcsi vonal 
mentén, még el sem foglaltuk 
állásunkat, egy váratlanul 
előbukkanó csoport tüzet 
nyitott ránk”, írja a további-
akban Dobozy Imre.

Háborús bűnösök 
bűnhődtek

– A tizenegy ember közül 
az egyik azonnal főbe lőtte 
magát – így Kincses József. 
– A csoport másik nyolc tag-

járól kiderült: nyilas párt-
szolgálatosok. Kettőnél nem 
találtunk papírokat, először 
nem sikerült megállapíta-
nunk a kilétüket. Minden-
esetre gyanús volt a hallga-
tásuk. Télikabát volt rajtuk 
és tiszti nadrág. Izgatott 
minket ez a nagy titokzatos-
ság. Nem értettünk a kihall-
gatáshoz, így kezdetben nem 
tudtunk meg semmit tőlük.

„Hét napja etetjük őket” 
folytatja Dobozy Imre, „a 
Kincses ugyan vállalná, 
hogy fejenként két-két po-
fonnal megrendíti őket, de a 
verést nem engedélyezem”.

Képzelje el, mennyire tü-
relmetlenek voltunk – foly-
tatja Kincses József. – Ma-
gunknak is kevés élelmünk 
volt. A háború gyűlölete és 
az újabb időkbe vetett hit 
hajtott minket. Láttuk, hogy 
beszéddel és szavakkal alig-
ha győzhetjük meg őket. Jó-
magam kovács voltam, a há-
ború előtt Albertfalván dol-
goztam… Mindent megtet-
tünk, de mégsem bírtuk val-
lomásra a két katonát. Végül 
is csel segítségével derítet-
tünk fényt kilétükre.

„A magas, bajuszos vállat 
von, tessék, vegyék fel a 
jegyzőkönyvet, ő N. alezre-
des… Szálasi összekötő 
tisztje Pfeffer-Windenbruch 
SS tábornokkal, illetve a fő-
város nyilas városparancs-
noka.”

– Úgy ismerték, mint aki 
kedvét leli benne, ha katoná-
kat irthat – szólal meg ismét 
Kincses József. – Korábban 
pedikűrős volt. A másik tisz-
tet B. Dénesnek hívták, s ő 
volt a nyilas központ katonai 
parancsnoka. Dobozy Imre 
alig tudta megóvni őket… 
Erős őrséggel szállíttatta a 
két tisztet Budapestre, ahol 
már működött a politikai 
rendőrség.

– Később az újságokból ér-
tesültem a fasiszta katona-
tisztek további sorsáról. A 
Duna-parti kivégzésekért, 
több ezer ember meggyilko-
lásáért vonták őket felelős-
ségre. Halálra ítélték mind-
kettőjüket.

Mocsári Károly ma ugyan-
csak Érden élő nyugdíjas, 
szintén ott volt – a már emlí-
tett – ifjúsági nagygyűlésen, 
amely után az idősebb érdi 
veteránok találkoztak egy-
mással, felelevenítették kö-
zös harcuk epizódjait. A ta-
lálkozón Dobozy Imre is el-
mondta tapasztalatait a me-
gye pártmunkásai és a jelen 
levő KISZ-fiatalok előtt: tár-
saival szinte újra végigélték 
a felszabadulást követő évek 
eseményeit.

Az első szabad ünnep
– Gondoljon bele, mekkora 

dolog volt, hogy megünne-
pelhettük az első szabad 
március 15-ét – mondja Mo-

csári Károly. – Dobozy Imre 
beszélt történelmünk forra-
dalmi hagyományairól.

A hetvenkét éves ember 
gondolatai között kutat, 
majd hozzáteszi:

– Emlékszem az 1947-es 
pártválasztásokra, akkor 
kerültem közelebbi kapcso-
latba Dobozy Imrével. Jár-
tuk a vidéket, szerveztük az 
embereket. A választási na-
pon már bezártuk az urná-
kat, mégsem indult egy elv-
társunk sem hazafelé. A 
párttagok ott feküdtek a pa-
dokon, a parketten, s várták 
a választások eredményét. 
Aztán és is elkerültem in-
nen, egy Vas megyei község-
ben voltam gépállomás-veze-
tő, megszakadt a kapcsola-
tunk. A találkozón jóleső ér-
zés volt feleleveníteni a régi 
dolgokat.

*

Dobozy Imre felszólalt a 
március 15-ei ünnepségen. A 
hazafiságról mondta a jelen 
levő mintegy félezer fiatal-
nak: e fogalom nemzeti múl-
tunk, jelenünk és előrelépé-
sünk vállalását is jelenti, 
gazdag tartalmába beletar-
tozik nemzeti kultúránk, ha-
gyományaink s korunk leg-
haladóbb törekvései megőr-
zése.

Virág Ferenc
Pest Megyei Hírlap

1977. március 18.

Urbán LászLó – sajtótükör



+36 (70) 222-8212
Tölgy, bükk, akác hasított tűzifa
– kalodázva vagy
– ömlesztve köbméterben
– több féle fabrikett
– német barnaszénbrikett
– fűrészpor
Egész évben folyamatosan.

www.keller-ppppark.hu/tuzifa Tárnok Állomás u. 2.
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ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Az apróhirdetési árak 2018. január 1-től visszavonásig érvényesek.

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft
55
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I. ÉRDI ROCK ARÉNA KONCERT
2018.március 3. 18:00

ÉRD Aréna

Jegyek válthatóak elővételben az ÉRD Aréna jegypénztárában,
valamint a jegymester.hu weboldalon. Kapunyitás: 17:00
Jegyár elővételben: 3990 Ft – helyfoglalás érkezési sorrendben a küzdőtéren
és a lelátón Bővebb információ: info@erdarena.hu vagy facebook.com/erdarena.hu
2030 Érd, Velencei út 39-41., 06 23 361 431
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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

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS
Felhívjuk kedves látogatóink 
figyelmét, hogy pénztárunk 
nyitvatartási ideje  február 1-jétől a 
következők szerint változik:
Hétfő:  Zárva
Kedd:  8.30–16 óráig
Szerda:  8.30–16 óráig
Csütörtök:  12–19 óráig
Péntek:  Zárva
A pénztári nyitvatartáson kívül az 
előadások előtt 1 órával nyit a 
pénztár!
Megértésüket köszönjük!

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák-játékok 
cseréje, vására
Február 10-én, szombaton 9–12 óráig

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!
Imádok férjhez menni!

Zenés vígjáték
Február 18-án, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A mosolygó fém
Adorján Tímea (Adoryanti) szobrai
Megtekinthető február 13-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Erdély felé indultam…
Dr. Nemes Erzsébet fotográfiái
Megtekinthető február hónapban

KAMARATEREM
Negyvenből 5
M. Nagy Péter fotókiállítása
Megtekinthető március 6-ig

KLUBÉLET
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR 
Látogatás két holland 
kaktuszgyűjtőnél
Előadó Füleki József
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 8-án, csütörtökön 18 órától

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Klubnap, felolvasás 15.30 órától, 18 
órától költői est
Február 9-én, pénteken

KERTBARÁTKÖR
Ültetés, magvetés, palántázási 
módszerek

Előadó Ács Kata
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 9-én, péntek 16 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Klubnap
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 13-án, kedden 18 órakor

KÉZMŰVES KLUB
Szövőeszköz készítése és szövés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Február 17-én, szombaton 10 órakor

SZÖVŐSZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig

GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig

ELŐZETES
MICIMACKÓ SZÍNHÁZ
A Napvirág Zenekar farsangi 
koncertje
10 órakor óvodás, 14 órakor kisiskolás 
csoportoknak
Február 19-én, hétfőn

CSALÁDI MATINÉ
Az Alma együttes farsangi koncertje
Jegyek elővételben kaphatók a műve-
lődési központ pénztárában. Belépő 
1900 Ft
Február 25-én, vasárnap 11 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118

PROGRAM
Ringató
Zenés foglalkoztató gyerekeknek
Február 9-én, pénteken 9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A belépés ingyenes
Február 9-én, pénteken 14 órakor
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
A részvétel ingyenes.
Február 13-án, kedden 9 órakor
Német társalgási klub
A részvétel ingyenes
Február 13-án, kedden 17.30 órakor
Senior torna
Február 14-én, szerdán 9 órakor
Szenior Örömtánc
Február 14-én, szerdán 14.30 órakor
Ovis torna
Február 14-én, szerdán 16.15 órakor
Ökofilmklub
Érd – Holnap
A belépés ingyenes
Február 17-én, szombaton 17 órakor
Tücsökszabi Farsangi móka
Interaktív gyerekkoncert
Belépőjegy 750 Ft
Február 18-án, vasárnap 10 órakor

ELŐZETES
Babahordozó és Mosható Pelenka Klub
A részvétel ingyenes
Február 19-én, hétfőn 10 órakor

A déli jégvilág csodái
Fotós expedíció az Antarktiszon
Kércz Tibor fotóművész élménybeszámo-
lóval egybekötött filmvetítése
Február 24-én, szombaton 17 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között hétfő 
szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szom-
bat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR
Szlovénia rejtett kincsei
Dr. Somosi Gábor előadása
Február 27-én, kedden 17 órakor
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI
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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

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás
Hunyadi Mátyás születésének 575. és 
magyar királlyá választásának 560. 
évfordulója alkalmából meghirdetett 
Mátyás király-emlékév alkalmából
Február hónapban

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Mackónap
Kézműveskedéssel és/vagy papírszínházi 
előadással igény szerint
Február hónapban
Raptormese
Diázós mesedélelőtt és kreatív foglal-
kozás
Február 14-én, szerdán 10 órakor

PARKVÁROSI  
FIÓKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Farsang
Február hónapban

PROGRAM
Nemzetközi Könyvajándék Nap
Hozz be egy könyvet, vigyél haza helyet-
te egy másikat!
Február 13-án, kedden
Farsangi mesedélután 
kézműveskedéssel
Február 15-én, csütörtökön 17.30 órakor

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 
NYITVA TARTÁSA

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: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.

Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig

Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.

Tel.: 06 23 375 933

Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 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

KIÁLLÍTÁS
Téli Tárlat 2018
Megtekinthető február 17-ig

FEBRUÁR 12., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–DVSC TVP 
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai Szabadegyetem    
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

FEBRUÁR 13., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép 
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 TRIO 3 PO 
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:55 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
  Érdi VSE–III.  ker. TVE Pénzügyőr SE  

(A 2017.09. 02-ai mérkőzés ismétlése) 
23:35 Műábránd
23:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10 Híradó
 0:25 Tűzijáték

FEBRUÁR 14., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 85/90. rész
21:00 Pénz és taps nélkül
 dokumentumfilm
21:40 Egy nap a világ
 dokumentumfilm

22:10 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:40 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:10 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

FEBRUÁR 15., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 137. rész
20:35  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–DVSC TVP 
21:40 Élen állunk  
 sportmagazin
22:10  Kor Kontroll Percek 
22:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
 0:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:15   Híradó
 0:30 Tűzijáték

FEBRUÁR 16., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 137. rész
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film
21:20 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
21:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:20 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:50 Mozgás
 sportmagazin
 23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

FEBRUÁR 17., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 Mozgás
 sportmagazin
20:50 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:20 Pénz és taps nélkül 
 dokumentumfilm
22:00 Bibliai Szabadegyetem 85/90. rész
23:00   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

FEBRUÁR 18., VASÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Sztárportré 137. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film
22:00 Egy nap a világ
 dokumentumfilm
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
 0:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:30  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvy Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 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 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztöndíjban és az Esélyte-

remtő Ösztöndíjban részesülő tanulókat, hogy az Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 

30/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 11.§ és 22.§ alapján a fél-

évi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj továbbfo-

lyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig igazolni kell.

A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára 

adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hi-

ánypótlásra nincs lehetőség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösz-

töndíj folyósítását meg kell szüntetni.

Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás) a Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza 

fsz.) személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Humán 

Iroda címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) küldeni.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Óvodai nyári zárvatartási rend
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága az 2018/1.(I.18.) KÖMÜB határozata alapján az 
óvodák nyári zárásának rendjét az alábbiak szerint határozta meg:
 Óvodai zárás kezdete Óvodai zárás vége
Érdi Kincses Óvoda 07.02. 07.27.
Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája 07.02. 07.27.
Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája 07.30. 08.24.
Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája 07.16. 08.10.
Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája 07.30. 08.24.
Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája 06.18. 08.24.
Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája 06.18. 08.24.
Érdi Szivárvány Óvoda 07.30. 08.24.
Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája 06.18. 08.24.
Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 06.18. 07.13.
Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 06.18 08.24.
Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája 07.09. 08.03.

Közérdekű tájékoztató

Közérdekű tájékoztató
Szociális Gondozó Központ – Érd

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Aprófalva Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a bölcsődei ellátásban 
részesülő 1–3 éves gyermekek szakszerű 
gondozása, nevelése, fejlesztése, napköz-
beni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, emelt 

szintű szakképesítés, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei 
szakgondozó (OKJ), csecsemő- 
és kisgyermekgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekneve-
lő-gondozó (OKJ), csecsemő- és 
gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és 

gyermekgondozó (OKJ), vagy ezen 
képesítések valamelyikével rendel-
kező: védőnő, pedagógus, felsőfokú 
szociális alapvégzettségű személy 
vagy gyógypedagógiai asszisztens 
(OKJ) – kizárólag csecsemő- és 
gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel 
rendelkező személy esetén;

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

ványmásolat,
•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. február 13. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Galambosné Póder Mária nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
1/203/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: kisgyermeknevelő;

•	 elektronikus úton Galambosné Póder 
Mária részére a munkaugy@ 
szocgond.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Galambosné Póder 
Mária részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 a munkakör betöltése kizárólag a 

megjelölt végzettségekkel lehet-
séges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatá-
son vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. február 16.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
takarítói

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok: intézményi takarítói feladatok.
Munkakör betöltésének feltételei:
•	 minimum 8 általános iskolai 

végzettség,
•	 magyar állampolgárság,

•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei:
•	 önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány 

másolata,
•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a pályázatok elbírálását 
követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. február 19. A pályázati kiírással 
kapcsolatos további információt Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató nyújt a 23-365-
140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázat Érdi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és Gimnázium 
címére történő megküldésével (2030 
Érd, Gárdonyi Géza út 1/b).

•	 elektronikus úton, a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. február 21.

BUDAPEST XXII.,
KECSKEMÉT, KALOCSA

TAGOZATOK:
nappali (duális)„N”, levelező„L”

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA):
Költségtérítés: 190 000 Ft/félév (N)

175 000 Ft/félév (L)
•   Gazdálkodási és menedzsment
•   Pénzügy és számvitel
•   Nemzetközi gazdálkodás
•   Nemzetközi tanulmányok
•   Szabad bölcsészet

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 
(FOKSZ):

Költségtérítés: 140 000 Ft/félév (N)
135 000 Ft/félév (L)

•   Gazdálkodási és menedzsment
•   Pénzügy és számvitel

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK:
Költségtérítés: 155 000 Ft/félév (L)
•   Alapszintű gazdasági 

és munkaügyi mediátor 
(közvetítő)

•   Gazdaságvédelmi szakreferens/ 
szakközgazdász

•   Logisztikai és szállítmányozási 
menedzser

•   Közbeszerzési-menedzsment 
menedzser szakközgazdász

Bekerülés felvételi nélkül!
Az adott képzési helyeken és tagozatokon 

meghirdetett képzések a 
www.felvi.hu-n találhatóak!

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
+36-30-183-03-83
E-mail: felvi@tpfk.hu

www.tpfk.hu
www.facebook.com/tpfk.hu
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Sze lektív hulladékgyűjtő járatok a 2018. évben
GYŰJTÉSI NAPOK

2018.02.08; 2018.03.08; 2018.04.12; 2018.05.10; 
2018.06.14; 2018.07.12; 2018.08.09; 2018.09.13; 
2018.10.11; 2018.11.08; 2018.12.13.

UTCALISTA

Alispán, Arany János, Báthori István, Berzsenyi Dániel, 
Bethlen Gábor, Damjanich János, Deák Ferenc 2–86. 
között, Deák Ferenc 1–85. között, Dobó István, Erkel 
Ferenc, Felügyelő, Felvigyázó, Fogalmazó, Gárdonyi 
Géza, Győző köz, Hunyadi János 2–72. között, Hunya-
di János 1–73. között, Jenő, Jókai Mór, József tér, Kál-
mán, Károly, Kelemen, Kende, Keve, Kont, Koppány, 
Kossuth Lajos 2–80. között, Kossuth Lajos 1–71. kö-
zött, László, Liszt Ferenc, Lóránd, Madách Imre, Mar-
tinovics Ignác 2–14. között, Martinovics Ignác 1–13. 
között, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Petőfi Sán-
dor 2–82. között, Petőfi Sándor 1–75. között, Rákóczi 
Ferenc 2–38. között, Rákóczi Ferenc 1–53. között, 
Sándor, Szent László tér, Thököly Imre, Tompa Mihály, 
Vince, Vörösmarty Mihály, Zoltán, Zrínyi Miklós 2–8. 
között, Zrínyi Miklós 1–7. között, Zsolt.

*
GYŰJTÉSI NAPOK

2018.02.09; 2018.03.09; 2018.04.13; 2018.05.11; 
2018.06.08; 2018.07.13; 2018.08.10; 2018.09.14; 
2018.10.12; 2018.11.09; 2018.12.14.

UTCALISTA

Bagoly, Bagoly köz, Cankó, Cinke, Deák Ferenc 88-tól 
végig, Deák Ferenc 87-től végig, Fehérvári, Hunyadi 
János 74-től végig, Hunyadi János 75-től végig, Kos-
suth Lajos 82-től végig, Kossuth Lajos 73-tól végig, 
Könyves Kálmán, Martinovics Ignác 16-tól végig, 
Martinovics Ignác 15-től végig, Mátyás király, Mun-
kácsy Mihály, Nagy Lajos, Petőfi Sándor 84-től végig, 
Petőfi Sándor 77-től végig, Rákóczi Ferenc 40-től vé-
gig, Rákóczi Ferenc 55-től végig, Szent István, Vadlúd, 
Zámori, Zrínyi Miklós 10-től végig, Zrínyi Miklós 9-től 
végig.

*
GYŰJTÉSI NAPOK
2018.02.12; 2018.03.12; 2018.04.09; 2018.05.14, 
2018.06.11; 2018.07.09; 2018.08.13; 2018.09.10; 
2018.10.08; 2018.11.12; 2018.12.10.

UTCALISTA

Aggteleki, Aradi 2–38. között, Aradi 1–29. között, 
Ászok, Aszu, Badacsonyi, Bajcsy-Zs. 2–70. között, 
Bajcsy-Zs. 1–53. között, Bakator, Bakonyi 2–34. kö-
zött, Bakonyi 1–33. között, Bihari 2–28. között, Bihari 
1–27. között, Bikavér, Bor, Burgundi, Csap, Csopaki, 
Dinka, Donga, Ezerjó, Furmint, Hárslevelű, Hordó, 
Kadarka, Kármentő, Kéknyelű, Leányka, Muskotály, 
Must, Naszályi 2–48. között, Naszályi 1–35. között, 
Nógrádi, Oportó, Otelló, Pezsgő, Radnai 2–46. kö-
zött, Radnai 1–43. között, Regéci, Retyezáti, Rizling, 
Sárfehér, Saszla, Siller, Somlói, Szamorodni, Szilváni, 
Szőlő, Szürkebarát, Tárnoki 38–108. között, Tárnoki 
37–139. között, Tokaji, Törköly, Ürmös, Venyige, Vin-
cellér 2–68. között, Vincellér 1–45. között.

*

GYŰJTÉSI NAPOK

2018.02.13; 2018.03.13; 2018.04.10; 2018.05.08; 

2018.06.12; 2018.07.10; 2018.08.14; 2018.09.11; 
2018.10.09; 2018.11.13; 2018.12.11.

UTCALISTA
Alsóvölgyi, Árvalányhaj, Bajuszfű, Bazsarózsa, Be-
gónia, Beléndek, Bojtorján, Borostyán, Buxus, Bú-
zavirág, Ciklámen, Csenkesz, Csicsóka, Csorbóka, 
Csormolya, Dercefű, Estike, Facélia, Fátyolvirág, Fo-
dormenta, Fürdő, Georgina, Gladiolus, Gledícsia, Gyo-
pár, Gyömbér, Gyöngyvirág, Gyűszűvirág, Hajnalka, 
Harangvirág, Hérics, Hortenzia, Hóvirág, Ibolya, Iglice, 
Ikravirág, Infű, Iszalag, Izsóp, Jácint, Jázmin, Kaktusz, 
Kakukkfű, Kamilla, Kankalin, Keserűfű, Komócsin, Ko-
ronafürt, Kövirózsa, Kutyavári, Ligetszépe, Liliom, Ló-
tusz, Szép Ilonka, Tárnoki 2–36. között, Tárnoki 1–35. 
között, Vincellér.

*

GYŰJTÉSI NAPOK
2018.02.14; 2018.03.14; 2018.04.11; 2018.05.09; 
2018.06.13; 2018.07.11; 2018.08.08; 2018.09.12; 
2018.10.10; 2018.11.14; 2018.12.12.

UTCALISTA
Baján, Balázs, Bálint, Barót, Béla, Bendegúz, Bene-
dek, Bernát, Bertalan, Boldizsár, Botond, Bulcsú, Csa-
ba, Csanád, Csongor, Dániel, Dávid, Demeter, Dénes, 
Dezső, Domokos, Ede, Edömér, Elek, Elemér, Előd, 
Emil, Emőd, Ernő, Ervin, Ferenc, Gábor, Gellért, Gere-
ben, Gergely, Géza, György, Gyula, Huba, Hunor, Imre, 
István, János, Miklós, Pál, Péter, Riminyáki, Taksony, 
Töhötöm.

*

GYŰJTÉSI NAPOK
2018.02.15; 2018.03.15; 2018.04.19; 2018.05.17; 
2018.08.21; 2018.07.19; 2018.08.16; 2018.09.20; 
2018.10.18; 2018.11.15; 2018.12.20.

UTCALISTA
Adél, Ágnes, Ágota, Angyalka, Anna, Antónia, Aran-
ka, Bella, Berta, Bíró, Blanka, Borbála, Budai, Cecília, 
Csilla, Délibáb, Díjnok, Diósdi 2–4. között, Diósdi 1–9. 
között, Edina, Edit 2–18. között, Ella, Ellenőr, Elnök, 
Előadó, Elöljáró, Elvira, Emese, Emília, Emma 2–12. 
között, Emőke 2, Emőke 3, Ercsi, Erzsébet 22-től végig, 
Erzsébet 21-től végig, Esküdt, Eszperantó tér, Eszter, 
Etelka, Éva, Gépíró, Gondnok, Gyakornok, Hírnök, Hi-
vatalnok, Intéző, Írnok, Jegyző, Kálvin tér, Képviselő, 
Kornélia, Könyvelő, Mérnök, Orvos, Paula, Szabadság 
tér, Tanácsos, Tanár, Technikus, Teréz, Tisztviselő, Tit-
kár, Tollnok, Tolmács, Tudós, Ügyész, Ügyvivő, Velen-
cei.

*

GYŰJTÉSI NAPOK
2018.02.16; 2018.03.16; 2018.04.20; 2018.05.18; 
2018.08.15; 2018.07.20; 2018.08.17; 2018.09.21; 
2018.10.19; 2018.11.16; 2018.12.21.

UTCALISTA
Bíbic, Bölömbika, Csalogány, Csér, Csíz, Csóka, Daru, 
Fácán, Fácán köz, Fecske, Feketesas, Fogoly, Fülemüle, 
Fürj, Gém, Gólya, Gulyás, Gulyás Tanya, Haris, Harkály, 
Hattyú, Héja, Holló, Kakukk, Kanári, Karvaly, Keselyű, 
Kócsag, Pacsirta, Papagáj, Páva, Pelikán, Pintyőke, 
Ruca, Sólyom, Szajkó, Szalonka, Szárcsa, Szarka, Turul, 
Túzok, Vadkacsa, Varjú, Vöcsök.

Közérdekű felhívás

Az  avarégetés szabályainak betartására
Tisztelt Érdi Lakosok!

Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja az ingatlanok, valamint 
a közterületek tisztán tartását, a virágzó kertváros kialakítását és an-
nak fenntartását.
Erre tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét az ingatlanok 
és közterületek tisztántartásáról és a szervezett hulladék
kezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendeletben foglaltak be
tartására.
Az érdi lakosok és a városvezetés közös érdeke, hogy városunk élhető 
legyen, erre tekintettel a kert tisztán tartása céljából az avar, illetve a 
kerti hulladék Érd teljes területén az alábbi időpontokban elégethető: 

február 15. és április 30., valamint október 15.  
és november 30. közötti időpontokban. 

Az avar és kerti hulladék égetése során az alábbi tűzvédelmi 
szabályokat szükséges betartani:
•	 Avart és kerti hulladékot legyenek szívesek kizárólag jól kiala-

kított tűzrakó helyen és telken égetni oly módon, hogy az az 
emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés 
hősugárzása által kár ne keletkezzen,

•	 az avar és a kerti hulladék égetése során ne égessenek kommu-
nális, állati eredetű, valamint ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, 
veszélyes hulladék),

•	 az avar és kerti hulladék égetése során a tűzrakás, valamint a 
tüzelőberendezés elhelyezése során kiemelten figyeljenek, hogy 
az égetés ne jelentsen tűz- vagy robbanásveszélyt, az égetés so-
rán a tüzet, valamint a tüzelőberendezést legyen szívesek őrizni, 
azt őrizetlenül hagyni nem szabad. Amennyiben mégis veszély 
állna fenn, vagy a tűzre továbbiakban nincsen szükség, a tüzet 
azonnal legyenek szívesek eloltani.

•	 annak elkerülése érdekében, hogy az égetés során baleset vagy 
kár keletkezzen, valamint hogy a tűz ne terjedjen tovább annál, 
mint amire szükség van, mindig tartsanak maguknál olyan esz-
közöket vagy felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, a tűz eloltható.

Felhívom továbbá a lakosság figyelmét az avarégetéssel össze
függő tiltó szabályokra:
•	 tilos vasárnap és ünnepnapokon, illetve az ezeket megelőző na-

pokon délután 16.00 óra után, valamint abban az esetben, ha az 
illetékes miniszter tűzgyújtási tilalmat rendel el.

•	 tilos továbbá az orvosi rendelők, hitéleti középületek, az iskolák, 
az óvodák és a szociális intézmények 100 méteres körzetében 
munkanapokon 18.00 óra előtt, valamint hitéleti középületek 
esetében a szertartás ideje alatt az avar és kerti hulladék ége-
tése.

•	 Érd Felső-Parkváros M7 autópályán túli területen tilos az avar és 
a kerti hulladék égetése, kivéve, ha vírusos, baktériumos, gom-
bás vagy egyéb fertőzések miatt kerül sor az égetésre.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a fentiek megsértése esetén 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megsze-
gésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati 
rendelet alapján bírság kiszabásának van helye.
A bírság összege helyszíni bírság esetén 50 000 Ft-ig terjedhet, il-
letve természetes személy esetén 200 000 Ft-ig, jogi személy esetén 
1 000 000 Ft-ig közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszta és élhető város megteremté-
se, valamint mindannyiunk egészségének megóvása céljából az avar-
égetéssel kapcsolatos előírásokat önként legyenek szívesek betartani. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Közérdekű felhívás
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Jub  ileumi évértékelő bál  
a Spartacusnál
Generációk nőttek fel, tanulták meg a küzdelem, a sport 
szeretetét az Érdi Spartacus SC-nél, amely idén ünnepli 
negyvenötödik születésnapját. Az ünnepeltet, no meg a 
megjelenteket dr. Aradszki András országgyűlési képvi-
selő és T. Mészáros András polgármester is köszöntötte.

A február 3-ai évértékelő 
bál a Finta Rendezvényház-
ban különleges, jubileumi 
alkalom volt, amelyen együtt 
ünnepeltek jelenlegi és volt 
sportolók, Hegedűs Csaba 
és Növényi Norbert olimpiai 
bajnokok, a szumó- és a bir-
kózószövetség, valamint a 
városi szervezetek, intézmé-
nyek és az önkormányzat 
vezetői, képviselői, az egye-
sület támogatói, és mind-
azok, akik valamilyen mó-

don kötődnek a birkózók 
nagy családjához.

– A birkózás több, mint 
egy tradicionális sportág: a 
birkózás amellett, hogy test-
test elleni küzdelem, az em-
ber tiszteletéről is szól – 
hangsúlyozta dr. Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő, hozzátéve: az edző-
termek közössége egy életre 
szól, és az olyan alkalmak, 
mint a mai, arra szolgálnak, 
hogy ezt a közösséget erősít-

sék. Az országgyűlési képvi-
selő sok sikert kívánt a 
negyvenöt éves egyesület-
nek, csakúgy, mint T. Mészá-
ros András polgármester.

–  Az Érdi Spartacus az 
egyik legrégebbi érdi sport-
egyesület, és a birkózó és 
szumó sportéletben nagyon 
jelentős szerepet tölt be. Na-
gyon büszkék vagyunk rájuk 
– emelte ki T. Mészáros And-
rás, aki úgy fogalmazott: 
olyan közösséget hoztak lét-
re negyvenöt éve, ami váro-
sunk nagy ereje.

A birkózóbál attól egyedi, 
hogy családias jellegű, hogy 
nemcsak a felnőtteket, ha-
nem a birkózó gyerekeket is 
meghívták. Mint Tar Mi-
hály, az Érdi Spartacus SC 
elnöke tudósítónknak el-
mondta, a korosztályonkén-

ti rangsorban első, illetve a 
nemzetközi versenyeken ér-
met szerzett versenyzők ku-
pát kaptak, a jól szerepelt 
versenyzők oklevelet vihet-
tek haza, a támogatóik 
munkáját pedig emléklap-
pal köszönték meg.

– Az elmúlt évben vegyes 
eredményeink voltak, hiszen 
„zászlóshajónk”, Dénes Mer-
cédesz sérült volt, gyógyulá-
sa elhúzódott. Még mindig a 
120 szakosztály élvonalában 
vagyunk, de úgy érzem, az 
ember sosem lehet elégedett. 
Bízom benne, hogy ez az év 
jobb lesz – tette hozzá Tar 
Mihály, aki kérdésünkre ki-
emelt pár olyan eredményt 
is, amire a klub igazán büsz-
ke lehet: Molnár Tamás szu-
mó Európa-bajnok lett, meg-
nyerte a német nagydíjat, 

Kovács Bence magyar baj-
noki érmet szerzett. 

– Versenyzőink több száz 
érmet szereztek 2017-ben, és 
ezt 2018-ban is gyarapítot-
ták: ma, a bál napján ver-
senyzőink részt vettek a me-
zőfalvi diák I–II. területi kö-
töttfogású bajnokságon, és 
tizenketten feljutottak az 
országos bajnokságba, a 
szintén a mai tatabányai ka-
det kötöttfogású minősítési 
versenyen pedig Végh Artúr 
aranyérmet, Mezei Dominik 
ezüstöt, Mezei Patrik pedig 
bronzérmet szerzett – zárta 
szavait Tar Mihály.

A jó hangulatú, hajnalig 
tartó szombati bálon – ahol a 
Cocktail Party húzta a talp-
alávalót – körülbelül kétszá-
zan vettek részt. 

QQ ÁdÁm Katalin

Báloztak a bukovinai székelyek
Február 3-án, szombaton rendezte évenkénti bálját a 
Bukovinai Székelyek Érdi Egyesülete a Szepes Gyula 
Művelődési Házban, a bálon részt vett dr. Aradszki And-
rás országgyűlési képviselő és T. Mészáros András pol-
gármester is.

Az immár negyvenhetedik 
alkalommal megrendezett 
székely bál apropóját a far-
sang közeledte adta. A buko-
vinai székelyek ugyanis szi-
gorúan megtartották, hogy a 
negyvennapos böjtöt nem za-

varták meg semmiféle mulat-
sággal, ilyenkor nem rendez-
tek se lakodalmat, se keresz-
telőt, így hát évről évre far-
sang előtt még megragadták 
az utolsó alkalmat a böjt előtt 
egy kis szórakozásra. Az idei 

évben is népdalokkal nyitot-
ták meg a bált, de ez alkalom-
mal egy új produk cióval is 
készült a Érdi Bukovinai Szé-
kely Népdalkör. Előadásuk-
ban egy menyasszony felöl-
töztetésének ri tuáléját mu-
tatták be, természetesen 
székely népdalok kíséret-
ében. A műsor végén pedig a 
zenekar is bekapcsolódott az 
éneklésbe és kezdetét vette a 
tánc. A vendégek közül sokan 
érkeztek népviseletben a ba-
tyus bálba, nemcsak az idő-
sebb korosztály képviseltette 
magát, hanem a fiatalok is, jó 
néhány kisgyermek is volt a 
teremben.

Az estély nem csak a tánc-
ról és a mulatozásról szólt, a 
rendezvényen részt vett Ru-
dolf László, a bukovinai szé-
kelység több tízezer képvise-
lőjének családfáját már fel-
térképezett családfakutató 
szakember, aki több száz 
évre visszamenőleg is tudott 
információval szolgálni a 
bukovinai székely felmenők-
ről. Ezenkívül könyvbemuta-

tóval és könyvvásárlási lehe-
tőséggel is készültek a szer-
vezők. A délután folyamán 
Fábián Margit, Kóka Rozá-
lia és Rudolf László művei-
vel ismerkedhettek meg az 
érdeklődők. Az est elenged-
hetetlen kelléke, a tombola 
sem maradhatott el, éjfélkor 
pedig közösen elénekelték a 
székely himnuszt.

– Érden ’58 óta élnek buko-
vinai székelyek, azóta, de 
különösen ’71 óta, amikor 

megalakult az Érdi Bukovi-
nai Székely Népdalkör, rend-
szeresen tartunk bálokat. 
Ennek az a jelentősége, hogy 
ilyenkor összejönnek a rég 
nem látott ismerősök, buko-
vinaiak, mert ez egy jó alka-
lom a találkozásra, a beszél-
getésre, a közös mulatságra. 
– nyilatkozta lapunknak Do-
mokos Gyula, a Bukovinai 
Székelyek Érdi Egyesületé-
nek elnöke.

QQ melisKa Fanni

Az érdi birkózók nagy családja

Hegedüs Csaba és Növényi Norbert olimpiai bajnokok között Dénes 
Mercédesz, a Spartacus SC Európa-bajnok női birkózója

Az  Érdi Bukovinai Székely Népdalkör egy menyasszony felöltözteté-
sének rituáléját is bemutatta

Domokos Gyula fogadta Aradszki András országgyűlési képviselőt 
és T. Mészáros András polgármestert
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Már  öt helyen van zebrazászló Érden
Új helyszínekkel bővítette az érdi zebrazászló mozga-
lom a biztonságos átkelés lehetőségét, így már Érd öt 
pontján segítik a gyalogosokat a zebrazászlók. A mozga-
lom Gödöllőről indult civil kezdeményezés, aminek hatá-
sára már tíz magyar városban helyeztek ki láthatósági 
mellényből kivágott háromszögeket, amiket a gyalogos 
a kezében feltartva a korábbiaknál biztonságosabban 
térhet át az úton. 

Egy gödöllői lakos megelé-
gelte, hogy a város egyes 
gyalogátkelőin csak súlyos 
életveszély árán lehet átha-
ladni, és egy halálos baleset 
után saját kezébe vette a 
kezdeményezést, egy helyi 
kereskedő, illetve egy isme-

rősének nyugdíjas édesany-
ja segítségével elkészített és 
kihelyezett pár zebrazászlót 
a veszélyesebb gyalogátke-
lőkhöz. Az eredmény: 40 
ezer forintból sokkal bizton-
ságosabb lett a közlekedés a 
lakosok, főleg a gyermekek 

és az idősek számára. Ahogy 
az lenni szokott, a jó példát 
hamar felkapták a közösségi 
oldalak, így más települések 
lakói is elkezdtek szervez-
kedni, hogyan lehetne náluk 
is megvalósítani az ötletet.

Az érdi zebrazászló moz-
galom is az ismert közösségi 
oldalon indult. A „zászlók 
Érd veszélyes zebráihoz” 
nyilvános csoportban várják 
a javaslatokat, hogy hol len-
ne még szükség ilyen zász-
lókra, de ugyanitt csatlakoz-
ni is lehet a kezdeményezés-
hez, ami azért fontos, hogy 
újabb helyszíneken lehessen 
kihelyezni zászlókat, tehát 
ha valakinek van otthon 
nyélnek való fája, felesleges 
láthatósági mellénye, tartó-
nak való csöve, vagy tudna 
segíteni a varrásban, azok-
nak feltétlenül várják a je-
lentkezését. Az érdi zebra-
zászló mozgalmat megalapí-
tó érdiek már nagyon sokat 
tettek a közösségért, azt 
szeretnék, ha érdeklődés hi-
ányában nem halna el a jó 
cél. Szóvivőjük korábban az 
Érdi Újságnak azt mondta: 
beváltak a zászlók, tapasz-

talataik szerint az emberek 
szívesen használják.

A két új helyszínt ezúttal is 
lakossági javaslatok alapján 
választották ki, vagyis oda 
tették, amelyeket veszélyes-
nek tartanak a járókelők: 

így a Riminyáki, a Fehérvári 
és a Kossuth Lajos út után 
már a Velencei út 28/a előtt, 
és a Diósdi út–Harangvirág 
utca sarkán is vannak zeb-
razászlók. 

QQ Nyilas HajNi

Zse bibabák a Szepesben
Társaság a mamának és a babának, sok új információ, 
kölcsönzési lehetőség és kikapcsolódás – ez a Babahor-
dozó Klub, ami évek óta töretlen sikerrel működik a mű-
velődési központban, sőt, most már Parkvárosban is.

Szőtt, rugalmas, mei tai, 
formázott, karikás vagy er-
szény, altatáshoz, kirándu-
láshoz, a mindennapi sétá-
hoz, újszülöttnek, nagyobb 
babának, elöl és hátul – a 
babahordozóknak számta-
lan variációjuk van, és a kez-
dő szülőknek nehéz kivá-
lasztani a számukra legal-
kalmasabbat. Ahogy a gye-
rek nő, úgy változnak az 
igények is; ami két hónapja 
még jó volt, az most már nem 
olyan kényelmes. Nem vélet-
len, hogy Érden töretlen nép-
szerűségnek örvend a pár 
éve elindított Érdi Babahor-
dozó és Mosható Pelenka 
Klub, ami most már nemcsak 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban tart találkozó-
kat, hanem a Parkvárosi Kö-
zösségi Házban is. 

– Minden második csütör-
tökön találkozunk az Alsó 
utcában, és havonta egyszer 
Parkvárosban. Mindenről 
szó esik, ami babahordozás-
sal kapcsolatos, emellett a 
mosható pelenkával is fog-

lalkozunk – tudtuk meg  
Tóth-Hemela Judit baba-
hordozási tanácsadótól, aki 
önkéntesként vezeti a talál-
kozókat. 

– Egy alkalom két óra, és 
akkor kapcsolódnak be az 
anyukák, amikor idejük en-
gedi. Van, aki a találkozó 
elejére jön és hamarabb el-
megy a picivel, mások ké-
sőbb érnek ide. Rugalmasak 
vagyunk, és bár a foglalko-
zásoknak mindig megvan a 
témájuk, mód nyílik a be-
szélgetésre, tapasztalatcse-
rére is – tette hozzá Tóth-He-
mela Judit, aki maga is édes-
anya – és bár a nagyobbik 
lánya születése előtt úgy 
gondolta, hogy ő nem fogja 
hordozni a kisbabáját, ez az 
elhatározása mindössze pár 
napig tartott, miután világra 
hozta gyermekét.

– A hordozás a babának és 
a mamának is jó: az újszü-
löttnek az, hogy kikerül az 
anyaméhből, traumát jelent, 
amit a hordozás biztosította 
testközelség segít feloldani. 

A lelki mellett idegrendsze-
ri, sőt, ortopédiai előnyökről 
is beszélhetünk: a felhúzott 
térdű terpesztartás elősegíti 
a csípőízület védelmét, és jó 
a gerincnek is. Az anyuká-
nak pedig felszabadul a két 
keze, akár utazás, akár há-

zimunka esetén, ráadásul a 
kendőben a baba sokkal 
könnyebben elalszik. El-
mondható az is, hogy a hor-
dozás segíti a kialakuló ba-
ba-mama kapcsolatot, és ez 
jó hatással van a szoptatás-
ra is – sorolta Judit.

A klub legutóbbi foglalko-
zásának témája a formázott 
hordozó volt: lehetett próbál-
gatni, szaktanácsot kérni, 

sőt, kölcsönözni is. Ez a lehe-
tőség nagy segítség az anyu-
káknak, hiszen vásárlás 
előtt van módjuk tapasztala-
tot szerezni az új fajtákkal. 
A kölcsönzési díj jelképes, az 
így befolyt összeget pedig 
újabb eszközök beszerzésé-
re fordítja a klub.

– Eleinte a barátnőm ken-
dőjével hordoztam, aztán el-

kezdtem nézegetni, milyen 
lehetőségek vannak még, és 
most szeretnék egy formá-
zott hordozót. Először va-
gyok itt, azért jöttem, hogy 
pár ilyen eszközt kipróbál-
jak – mondta Nóri, az öt hó-
napos Melinda édesanyja. – 
Mi nagyon szeretjük a hor-
dozót, sokkal könnyebben 
elalszik így a lányom, mint a 
babakocsiban, és bevásár-

lásnál is sokkal praktiku-
sabb – tette hozzá.

Ildikó, a „veterán” hordo-
zóklubos anyuka két éve jár 
a klubba, a nagyobbik gyer-
meke két és fél éves, a pici 
négy hónapos.

– Először azért mentem, 
mert hiányzott a társaság, 
szerettem volna más anyu-
kákkal találkozni. A gyere-
kek is örömmel jönnek, hi-
szen a klubba mindenki ma-
gával hozza a gyermekét is, 
így ez nekik is jó program. 
Szoktam próbálni új hordo-
zókat, most is kíváncsi va-
gyok egy új darabra – tette 
hozzá az anyuka, aki meg-
mutatta azt is, hogy lehet pil-
lanatok alatt felvenni egy 
hordozót. Persze nem min-
denkinek megy ez ilyen gyor-
san – ahogy nevetve mondta, 
ez is, mint annyi minden, 
csupán rutin kérdése.

QQ ÁdÁm KataliN

A Babahordozó Klub 
foglalkozásai:
Szepes MK: minden második 
csütörtökön, 9.30-tól 11.30-ig 
(legközelebb február 15-én).
Parkvárosi KH: havonta egy 
megbeszélt alkalommal, 10-
től 12 óráig (legközelebb feb-
ruár 19-én).

A zebrazászlók fényvisszaverő mellényekből varrt háromszögek 
egy erősebb fa nyélre rögzítve, aminek az a lényege, hogy a kézbe 
véve láttassa a gyalogost, aki szeretne átkelni egyik oldalról a másik-
ra. A zebrazászlónak az a célja, hogy az autósok már messziről észre-
vegyék, hogy valaki áll az út szélén. A tartókon egyébként használa-
ti utasítás is van, így ha valaki nem tudja, hogy mik azok a zászlók, 
pillanatok alatt megérti, hogy mi a dolga vele gyalogosként.

A legutóbbi találkozón a formázott hordozó volt a téma

Az Érdligeti iskolához közel, a Diósdi út–Harangvirág utca sarkán 
lévő zászlók

Az Érd Aréna előtti buszmegálló közelében, a Velencei úton lévő zeb-
razászlók

Gépbeállító CNC és hagyományos forgácsoló gépekhez
(bruttó 334 000 - 440 000 Ft-ig)*

Gépbeállító CNC csiszoló/polírozó gépekre
(bruttó 345 000 - 450 000 Ft-ig)*

Gépbeállító melegüzemi hagyományos présgépekhez
(bruttó 414 000 - 480 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése
esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

Gépipari képzettség feltétel, hasonló munkakörben eltöltött
üzemi gyakorlat előnyt jelent.
- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Karbantartó
Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén,
illetve az Érdi Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibake-
resési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó feladatok ellá-
tása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: szakmunkás végzettség, vagy vízüggyel,

gépészettel, villamossággal összefüggő témában szerzett
technikusi végzettség.

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• B+E, C, C+E kategóriás jogosítvány, nehézgépkezelői

jogosítvány 1 t alatti darura, csatornatisztító célgépre
• technikusi végzettség
• szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési tapasztalat
• ipari környezetben szerzett üzemeltetési tapasztalat
• rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3
hónap próbaidővel. Munkarend: műszakos vagy teljes mun-
kaidős (normál, heti 40 órás) munkarend, szükség esetén ké-
szenlét ellátásával.Munkavégzéshelye: Érdi Szennyvíztisztító
Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, juttatá-
sok: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra,
egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos belső szabály-
zatok tartalmaznak rendelkezéseket. Álláshely betölthetősé-
gének ideje: elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés
szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény
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Fényképes pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti, komissiózó munkatárs
(Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)
• Ügyfél tájékoztató, takarító, személyszállító
(Érd – ezekre a munkakörökre megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók jelentkezését várjuk!)

Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon
lehet, vagy jelentkezését a kívántmunkakörmegnevezésével,

szakmai önéletrajzát csatolva
az oneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
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Szigetelőanyag kereskedés
biatorbágyi telephelyére
raktárosimunkára

kollégát keres.

Érdeklődni: Concordia-Therm Kft.
Biatorbágy Baross Gábor u. 38.

70/774-7557
info@concordiatherm.t-online.hu

TTTelefon,elefon, smssms,sms, viberelefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon, smssmssmssms,,, viberviberviber
elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:

06 20 247 86 08
Facebook.comFacebook.comFacebook.com/Facebook.comFacebook.com//pannonjob

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• HatározatlanHatározatlan idejűidejű munkaszerződés

•• Megemelt alapbérek + bónuszok
•• Béren kívüli juttatási csomagok

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

– E kategória előny – és érvényes
GGGKKKIII kkkááárrrtttyyyttyááávvvaaalll)))
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Öntészeti gépi magkészítő (bruttó 201 000 - 335 000 Ft-ig)*

Öntvényvágó (bruttó 201 000 - 335 000 Ft-ig)*

CNC/automata gépkezelő (bruttó 195 000 - 348 000 Ft-ig)*

Minőségi végátvevő (bruttó 196 000 - 245 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése
esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet

Villanyszerelők
számára

Munkaköri feladat: Érd, Diósd, Tárnok települések területén, illetve az Érdi
Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, hibakeresési, hibajavítási, karban-
tartási és kapcsolódó feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• Végzettség: Villanyszerelő szakmunkás, vagy
• elektroműszerész, vagy villamossággal összefüggő témában szerzett

szakmunkás vagy technikusi végzettség.
• B kategóriás jogosítvány.
Előny: technikusi végzettség, ipari környezetben szerzett üzemeltetési ta-
pasztalat, rugalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret

Munkaviszony jellege: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próba-
idővel. Munkarend: műszakos vagy teljes munkaidős (normál, heti 40 órás)
munkarend, szükség esetén készenlét ellátásával. Munkavégzés helye: Érdi
Szennyvíztisztító Telep, illetve Érd, Diósd, Tárnok területe. Munkabér, jutta-
tások: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra, egyéb jutta-
tásokra a Társaságunknál hatályos belső szabályzatok tartalmaznak rendel-
kezéseket. Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően azonnal,
illetvemegegyezés szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény
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Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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A KatiMami Pékségbe
gyakorlattal rendelkező

péket és bolti eladót
felveszünk.
Elérhetőségek:

samolkft@samol.t-online-hu
06-23-365-735

2030 Érd, Riminyáki út 64.

Nemzetközi orvostechnikai esz-
közgyártó cég diósdi gyárába
recepciós munkatársat keres.
Fényképes önéletrajzokat fize-
tési igény megjelölésével az
ag@biotech-medical.com email
címre várjuk.
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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ

FELADATOK ELVÁRÁSOK

Megrendelések összekészítése

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Raktári rend folyamatos fenntartása

Visszáru kezelésben való részvétel

Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása

Termékek ki és betárolása

Általános iskolai bizonyítvány

Érvényes új típusú targoncavezetői
engedély
(3324 vezetőüléses és 3312
gyalogkíséretű gépcsoportokra)

OKJ bizonyítvány

Többműszakos munkarend vállalása

Megbízhatóság, precíz munkavégzés

Juttatások: versenyképes alapbér, kiemelkedő műszakpótlék, havi és
féléves bónusz, kafetéria, munkatárs ajánlási program, belépési bónusz,

ingyenes vállalati buszjáratok.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük önéletrajzát küldje el a job@alpine.hu e-mail címre.

Érdeklődni a 06-23-534-122-es telefonszámon lehet.

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

GLOBAL-T Kft. daruszereléshez lakatost,
erősáramúvillanyszerelőt felvesz.

Műhely: Érd •Munkavégzéshelye:változó
Jelentkezni e-mailen: info@global-t.hu,

mob.: 06-309-345-713 lehet. 55
38

54

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
email címen vagy a 06-20/428-
8999 telefonszámon.

„Biztos munkahely és a fizetés pon-
tosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom. Ez a csapat összetart jó-
ban-rosszban”

(Zsitnyányi Ottó raktáros)

Szeretnél Te is
ebben a csapatban

raktáros
lenni Sóskúton?

Önéletrajzokat
MAPEI KFT., 2040 Budaörs, Pf. 6. és

allas@mapei.hu címekre
kérjük elküldeni.

55
38
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Feltételek:
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat
Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

ÁLLÁST KÍNÁL

55
41

92

Érdi székhelyű építőipari cég folyamatos, hosszú távú
bejelentett munkalehetőséget kínál kőművesek
részére. Munkavégzés helye változó Magyarország terü
letén, szállás, utazás biztosított. Elvárt gyakorlati idő
nem szükséges. Munkakezdés azonnal. Várható nettó
kereset: 200.000 – 230.000 Ft.

Állásegyeztetés:30/419-8141

Érdi székhelyű cégemhez keresek
villanyszerelőket azonnali kez-
déssel, kiemelt bérezéssel. 06-
30-966-8787

20 | 2018. február 7. |    hirdetés

Öntő
(bruttó 353 000 - 490 000 Ft-ig)*

Kézi csiszoló/polírozó
(bruttó 333 000 - 550 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése
esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu

55
26
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REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 55

27
29

OKTATÁS

Hatékony matematika, fizika ta-
nulás kialakítása általános és
középiskolás diákoknak. 06-70-
616-1620

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.

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.

55
45
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Családi tanácsadó
rendel Érden. Szigeti Krisztina 55

33
42

06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

55
27

58

TÁRSKERESÉS

Magányos? Társra vágyik? Hívja
Fehér Orchidea Társközvetítőn-
ket. 06-20-487-6047, 06-30-
974-1056

VÁLLALKOZÁS

Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 54

84
72

Tavaszimetszés, lemosó permetezés,
sövénynyírás, gyepszellőztetés,

kertépítés, térburkolás, öntözőrendszer.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052

55
27
61

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

54
99

39
55

40
41

Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

Vá á l k ó ák t f t é k t
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211

88
53

72
8

Biorezonanciás állapotfelmérés
06-70 365 27 35
www.biovitalstudio.com

Természetgyógyász

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 55

36
85

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43, 06-
20-214-9640

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

55
40

37

LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!
06-23-396-396, 06-20-318-4555

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 55

45
07

CSALÁDI HÁZ

Érden és környékén minimum 3
szobás családi házat keresek.
06-30-9-515-1-07

VEGYES

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

54
64
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Vásárolok értékbecsléssel búto-
rokat, festményeket, dísztár-
gyakat, órákat, porcelánokat,
varrógépet, szőrmét, könyve-
ket, bizsukat, teljes hagyatékot
díjtalan kiszállással! 06-30-
3089148

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot stb. T: 06-30-242-8413,
06-30-193-5354.

Volt diósdi lakos eltartási szerző-
dést kötne idős nénivel, vagy
bácsival. Egészségügyben dol-
gozó, leinformálható hölgy va-
gyok. 06-30-5252530

Életjáradékot fizetnék idős sze-
mélynek ingatlanért. 06-20-
629-0916 (érdeklődni 17 óra
után)

Életjáradéki szerződést kötnék
lakóingatlanra. Minden megol-
dás érdekel. 06-30/9-515-1-07.

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

Középkorú, leinformálható hölgy
hétvégi alaptakarítást vállal Érd
parkvárosban. 06-20-2504241

INGATLAN

Központhoz közel összkomfor-
tos, külön bejáratú, karbantar-
tott, 117 nm-es, parkolós, 3
mellékhelyiséggel rendelkező
ház kiadó munkásoknak vagy
egyéb tevékenység céljából.,
akár családnak is. 06-20-380-
1876

KÖZLEMÉNYEK

55
41
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Mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és
ismerték, hogy

Molnár Parokai Pál
zenész

életének 87. évében
örökre távozott
közülünk.

Szeretett halottunk
búcsúztató miséjére
2018.02.10-én
12 órakor,

a Szent Mihály
Templomban

(Érd, Szent Mihály tér
1.) kerül sor, majd

13 órakor az Ercsi úti
temetőben helyezzük
végső nyugalomra.

Emléke szívünkben
örökké él.

Gépész szakirányú végzettséggel
keresünk kollégát törökbálinti
irodaházba. Munkaidő hétköz-
nap 8-17-ig. Jelentkezni fény-
képes önéletrajzzal lehet az
inemeth@telenor.hu e-mail cí-
men.

KONTÉNER

A DMH Magyarország Kft keres
raktárost targonca vezető vizs-
gával és sofőröket min. „B" ka-
tegóriás jogosítvánnyal.
A munkavégzés helye: Harbor
Park Logisztikai központ. Érdek-
lődni: 30/817-0323

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354

55
38
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KIADÓ INGATLAN

Középkorú,megbízható hölgy ki-
adó házat keres. Tel.: 06-30-
568-3098.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
28

90

MÉDIATANÁCSADÓÉ
AAz

ADÓ
mmmuuunnnkkkaaakkkööörrrbbbeee.

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;

• laptop;

• telefon;

• rugalmas, részben otthonról is

végezhető munka

Az önélet
rajzokat a

hr.erdiujsag@
gmail.com
email címre

vváájjuukk..

h

Amit
várunk:
• proaktív,

• precíz,

• gyakorlatias

hozzáállás

Á Ó

fiatal, lendületes csapatába
rugalmas, kreatív, önálló kollégát keres

55
446

31
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ÚSZÁS

Tiz enöt svájci dobogó
Húsz ország közel háromszáz versenyzőjével rendez-
ték meg a svájci Uster városában a 26. nemzetközi 
úszótalálkozót (26th International Swim Meet), ame-
lyen az Érdi Úszó Sport Kft. három úszója vett részt.

A 144 férfit és 123 nőt, 
azaz összesen 267 indulót 
felsorakoztató versenyre 
húsz ország, köztük Kana-
da, Brazília, Japán vagy az 
Egyesült Királyság sporto-
lói is leadták nevezésüket.

A magyar csapatban Sel-
meci Attila érdi tanítvá-
nyai közül Barócsai Petra, 
Kovács Benedek és Milák 
Kristóf szerepelt. Barócsai 
Petra négy számban indult 
el, 200 gyorson a B-döntőt 
megnyerte (2:03,17), míg 

400 gyorson az A-döntőben 
ötödik lett (4:18,58). Emel-
lett a pillangószámok közül 
100-on a B-döntőben har-
madik (1:02,45), 200-on pe-
dig az A-döntőben ötödik 
(2:16,07) helyen végzett.

Az érmeket a másik két 
érdi szállította. Milák Kris-
tóf mind 100, mind 200 pil-
lén Cseh Lászlóval oszto-
zott meg testvériesen az 
első két helyen, miután szá-
zon Cseh győzött Milák 
előtt (0:52,63), 200-on pedig 
fordítva, azaz Milák nyert 
Cseht megelőzve (1:57,66). 
Emellett Milák hozott még 

egy aranyat, de nem is 
akármilyet! Merthogy a 400 
gyors küzdelmeiben is dia-
dalmaskodott (3:55,92), míg 
200 gyorson a B-döntőben 
hatodik lett (1:54,11).

Kovács Benedek szokás 
szerint a három hátszám-
ban indult, a legrövidebb 
távon, 50-en nem akadt el-
lenfele, s aranyérmes lett 
(0:25,87), míg 100-on 
(0:55,80) és 200-on (2:03,01) 
egyaránt másodikként érte 
a falat.

Az érdiek így összesen 
három arany- és három 
ezüstérmet, valamint érté-
kes döntős helyezéseket ér-
tek el az év első nemzetközi 
megmérettetésén. Selmeci 
Attiláék február közepén 
háromhetes edzőtáborba 
vonulnak Dél-Afrikába, 
ahol már lázasan készül-
nek a március végén Debre-
cenben rendezett felnőtt 
országos bajnokságra, 
amely egy rendkívül fontos 
állomás a nyári, glasgow-i 
felnőtt Európa-bajnokság-
ra való kvalifikáció szem-
pontjából. n DB

Milák Kristóf nagyot csatázott Cseh Lászlóval Svájcban 
 (fotó: MÚSZ)

Shaolin Wushu 

Seregnyi érdi az Eb-n!
Március 8. és 11. között Bu-
dapesten rendezik a tradi-
cionális shaolin wushu 
első Európa-bajnokságát, 
amelyen az Érdi Shaolin 
Wushu és Sportakrobati-
kai SE tizenhét versenyző-
je harminckét kategóriá-
ban indul.

A budapesti MOM Sport-
központban megrendezésre 
kerülő viadalra harminc or-
szágból érkeznek verseny-
zők. Egy nemzetből pedig 
legfeljebb kétszáz sportoló 
indulhat. Az érdiek összesen 
tizenöt pusztakezes, nyolc 
rövidfegyveres, kilenc hosz-
szúfegyveres és egy küzdel-
mi kategóriában indulnak a 
kontinensviadalon. 

– Azt mondtam a srácok-
nak, hogy éljük meg ezt egy 
ünnepnek, ne stresszeljük 
túl magunkat, hiszen eddig 
is voltunk nemzetközi verse-
nyeken és jól szerepeltek. Ez 
kicsit más mezőny, kicsit is-
meretlen pálya számunkra, 
de úgy gondolom, hogy ha a 
hozzáállás megfelelő, és 
megpróbáljuk kihozni ma-
gunkból a maximumot és 

kiélvezzük a helyzetet, ak-
kor ez csak jót hozhat magá-
val – fogalmazott Balogh 
Péter, az ÉSWS SE elnöke. – 
Tudjuk azt, hogy melyik 
versenyzőnk milyen kategó-
riában tudta magát kvalifi-
kálni a versenyre, és már 
csak azokkal a speciális for-
magyakorlatokkal készü-
lünk edzésről edzésre – je-
gyezte meg.

Veres Mátyás, Nagy Márk, 
Mák Attila, Bogó Rebeka, 
Varga Levente, Varga Zsom-
bor és Müller Hargita mind-
három versenyszámban elin-

dul, míg Bereczki András és 
Srágli Liliána pusztakezes 
és hosszúfegyveres kategóri-
ákban lesz érdekelt. Mellet-
tük Pozsgai Luca, Pozsgai 
Eszter, Broszman Benedek, 
Broszman Bertalan, Kocsis 
Tímea és Varga Ferenc és 
Magyari László egy-egy 
számban indul.

Balogh Péterék nem áll-
nak le az Európa-bajnoksá-
gig, mivel február tizenhete-
dikén a kínai holdújévhez 
kapcsolódó kisebb bajnoksá-
gon indulnak a fővárosban.

Qn Domi

KOSÁRLABDA

Nem tudták felvenni a versenyt
Ötvennégy ponttal, 106–52-re kapott ki az éllovas és ti-
zennégy meccs után százszázalékos Szombathelyi 
Egyetemi SE-től a BKG-VMG DSE férfi NB II-es (har-
madosztály) kosárlabdacsapata a Nyugati csoportban.

Mindössze nyolc játékost 
tudott magával vinni a 
BKG-VMG DSE harmadosz-
tályú együttese a listaveze-
tő elleni mérkőzésre. A bo-
kasérüléséből lábadozó 
Valaczkay Gábor játékos-
edző is kénytelen volt pá-
lyára lépni, ám az ő tíz 
pontja sem ért sokat a Vas 
megyei csapat ellen, amely 
már az első tíz perc után ti-
zenöt ponttal meglépett, s a 
következő felvonásokban is 
nagyjából tíz egységgel 
tudta növelni előnyét.

A kezdő irányítóját, Keré-
nyi Gergőt nélkülöző érdi 
gárda a nagyszünetben már 
52–29-es hátrányban volt az 
NB I-es szintű szombathelyi-
ekkel szemben. Igaz, Valacz-
kay Gábor számára furcsa 
volt, hogy a Vas megyei vá-
ros tornacsarnokában a ko-
sárlabdameccsel egy időben 
röplabdamérkőzés is zajlott, 
s a két eseményt mindössze 

egy háló választotta el egy-
mástól…

Az érdiek sok hi-
bával játszva nem 
tudták felvenni a 
versenyt a tíz egy-
forma képességű 
játékost felsora-
koztató Szombat-
hellyel, de talán 
még mag ukkal 
sem, így a játékos-
edző szerint ma-
gukhoz képest is 
gyengébben játsz-
va kaptak ki.

– Tartalékos 
csapattal az eddig 
hibátlan, NB I-es 
szintű Szombat-
hely ellen sajnos 
csak közepes já-
tékkal ennyire fu-
totta – summázott 
Valaczkay Gábor.

A javítás lehető-
sé g e  v i sz ont 
adott, miután a 15. 

fordulóban a Siófoki Kosár-
sulit fogadják február 11-
én, vasárnap 16 órakor a 
Vörösmarty Mihály Gimná-
zium tornacsarnokában az 
érdiek. n Domi

Veres Mátyás, Bereczki András és Mák Attila is ott lesz a budapesti Eb-n

Miháczi Ádámék sokat hibáztak a listaveze-
tő vendégeként  (fotó: Domonkos Bálint)
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LABDARÚGÁS

Sér ülésektől tizedelve
Egy csapatnyi sérülttel, s mindössze tizenegy mezőny-
játékossal állt ki az NB III Keleti csoportjában tizen-
egyedik helyen telelő Termálfürdő-Tiszaújváros elleni 
harmadik edzőmeccsére az Érdi VSE.

Kónya Benjámin, Ország 
Péter, Kárász Krisztián, 
Pál Szabolcs, Pintér Niko-
la, Füzér Zoltán, Balázso-
vics Máté, illetve Melczer 
Vilmos – nem rossz névsor 
– , ám Limperger Zsolt nél-
külük küldte pályára csapa-
tát a Tiszaújváros ellen, 
ugyanis Kónya betegség, a 
többiek kisebb sérülések mi-
att nem voltak bevethetőek, 
ám végül Melczer Vilmos 
vállalta a játékot. Továbbá a 
legutóbb az NB II-es Nyír-
egyháza Spartacus FC-t erő-
sítő Csernák Martin próbá-
zóként kapott lehetőséget.

Tehát a Kertész F. – Ebed-
li, Bozsoki, Csiszár, Németh 
G. V. – Csernák, Pallagi, 
Koós, Hegedűs – Tárkányi, 
Kelemen P. összeállításban 
kezdte a mérkőzést a házi-
gazda.

Az esős és hideg időjárás 
megfogta a csapatokat, s az 
érdiek a szokatlan összeállí-
tás miatt az első húsz perc-

ben még keresték a pozíció-
kat. Aztán, amikor megtalál-
ták, át is vették a kezdemé-
nyezést. Az első igazán nagy 
lehetőség Kelemen Patrik 
előtt adódott, aki fél óra el-
teltével nem sokkal lőtt mel-
lé balról.

A folytatásban ugyan Ker-
tész Ferencnek is volt véde-
nivalója, de gól nélküli dön-
tetlennel fordultak a felek.

A második játékrész már 
egyértelmű hazai fölényt 
hozott, igaz, Gerliczki 
Máté, a vendégek szakveze-
tője is némileg szándékos 
jelleggel húzta meg hátrébb 
a védelmi vonalat. Az érdi-
ektől Hegedűs Norbertnek 
és Tárkányi Gergőnek, va-
lamint Koós Gábornak is 
voltak próbálkozásai, míg a 
vendégek is többször célba 
vették az időközben Kertész 
Ferencet váltó Borek Nor-
bert kapuját.

A végjátékban már a sza-
kadó hó is hátráltatta a csa-

patokat, így maradt a gól 
nélküli döntetlen.

– Minden rosszban van va-
lami jó, azért volt ez szeren-
csés, mert azok a játékosok, 
akik kevesebb lehetőséget 
kaptak eddig, most végig 
tudtak játszani. Meg tudtuk 
nézni, hogy milyen a Keleti 
csoport, ami agresszívebb, 
mint a Nyugati, úgyhogy ösz-
szességében elégedett va-
gyok – értékelt Limperger 
Zsolt, az Érdi VSE vezető-
edzője.

– Edzőmeccsen sem pon-
tot, sem prémiumot nem ad-
nak a bajnokságban, így az 

eredmény szinte teljesen 
mindegy, de mégsem az, 
mert ebből lehet erőt meríte-
ni, ha itt is jó eredményt ér el 
a csapat. Ez egy jó eredmény 
egy jó csapat ellen. A bajnok-
ságban tizenegyedik helyen 
vagyunk, de nem ott a he-
lyünk. Azért is akartunk az 
Érddel játszani, mert a cso-
portunkban három-négy 
csapat is hasonlóan játszik, 
mint az Érd, úgyhogy most 
azt modelleztük, hogy példá-
ul egy Monor ellen milyen 
dolgunk lesz – mondta Ger-
liczki Máté, a Tiszaújváros 
vezetőedzője. – Nem voltunk 

annyira nyíltak, csak akkor, 
amikor labdaszerzésre 
esélyt látunk. Amikor erre 
nem volt sanszunk, akkor 
összezártunk. Nem szere-
tem, ha a csapatom szétszór-
va, szervezetlenül játszik, 
mert azt könnyű kipasszol-
ni. Ebbe a hibába sokszor 
beleestünk korábban – tette 
hozzá.

Az Érdi VSE legközelebb 
február 11-én, az NB II-es 
Budaörssel játszik felkészü-
lési mérkőzést 11 órakor az 
Ercsi úti sporttelep műfüves 
pályáján.

QQ Domonkos

BIRKÓZÁS

Tartalmasan kezdődött a február az érdi birkózóknál
Az Érdi Spartacus SC diák egyes és kettes korosztályú 
birkózói Mezőfalván, a kadetek pedig Tatabányán mé-
rették meg magukat február első hétvégéjén.

A mezőfalvi eseményen, a 
területi kötöttfogású viada-
lon a magyar bajnokságra 
való kijutásért birkóztak a 
diák egyes és kettes korcso-
port résztvevői. A két kor-
osztályban a Spartacus 
szinte mindegyik versenyző-
je dobogóra állhatott.

A diák egyes korcsoport-
ban ugyan egyik érdi sem 
lett első, ám így sincs ok pa-
naszra, mivel Gazsi Máté (46 
kg) és Sipos Milán (50 kg) 
második, Kaszás Elza (42 
kg), Kaszás Lilla (46 kg), 
Gyenes Bence (54 kg) és He-
gedűs Nagy Bence (54 kg) 
harmadik helyet szerzett.

A diák kettesek versenyén 
Bori Richárd (23 kg), Na-
rancsik Bence (29 kg) és 
Jakab Dániel (38 kg) nya-
kába is aranyérem került, 
míg Szenicza Nimród (29 
kg) Narancsik, Marczinko-
vics Kovács Keve pedig Ja-
kab mögött lett ezüstérmes, 
mellettük még Krokavecz 
Mátyás szerzett egy bronz-

érmet a 46 kilogrammosok 
küzdelmeiben.

A Tatabányán harminc 
szakosztállyal és 118 birkó-
zóval rendezett kadet kötött-

fogású minősítési versenyen 
betegségek miatt kissé meg-
fogyatkozott létszámmal 
képviselték magukat az Érdi 
Spartacus SC birkózói.

Közülük a legjobb ered-
ményt a 92 kilóban a dobo-
gó legfelső fokára álló Végh 
Artúr érte el. A tizenegy 

versenyzőt felvonultató me-
zőnyben előbb Szabó Mátét, 
majd Bartáky Marcellt ver-
te a döntőbe jutásért, ott pe-
dig az ESMTK-s Szilágyi 
Eriket legyőzve lett arany-
érmes.

Mezei Dominik a 71 kilo-
grammosoknál előbb Mezej 

Józsefet, majd Varga Csabát 
győzte le a legjobb négy 
közé jutásért, ahonnan Sin-
ka Csabát felülmúlva került 
fináléba, de itt a dorogi Klá-
nyi Krisztofertől vereséget 
szenvedett, s ezüstérmet 
szerzett.

A harmadik érdi érem Me-
zei Patrik nyakába került. A 
80 kilogrammosoknál elő-
ször a Kertváros versenyző-
jét, Mezei Dánielt győzte le, 
majd a nyolc között ugyan 
kikapott a végső győztes 
ceglédi Dömök Pétertől, ám 
a vigaszágon előbb az 
ESMTK-s Kekenj Norbertet, 
majd a szintén pesterzsébeti 
Birtalan Bendegúzt győzte 
le, így a dobogó legalsó foká-
ra állhatott.

A napnak ekkor még nem 
volt vége az Érdi Spartacus 
SC sportolóinak. Sőt, hiszen 
idén is megtartották szoká-
sos báljukat a Finta Rendez-
vényteremben, ahol az egye-
sület kupákkal és oklevelek-
kel díjazta sportolóit. A bir-
kózóbálról készült beszámo-
lónkat az Érdi Újság 17. olda-
lán olvashatják.

QQ DBVégh Artúr aranyérmes lett a 92 kilós kadetek versenyén  (fotó: Domonkos Bálint)

Kelemen Patrikék nem tudták bevenni a Tiszaújváros kapuját  (fotó: Domonkos Bálint)



55
41

14

24 | 2018. február 7. |    érdikum

Segítsen, hogy  
segíthessenek!
Tavaly a két ünnep között szerelték fel Érdligeten az 
első „Enni adok – Enni kapok” dobozt, aminek az a lé-
nyege, hogy bárki elhelyezhet élelmiszereket, amelye-
ket aztán a rászorulók szabadon elvihetnek és elfo-
gyaszthatnak. Minden dobozhoz tartozik egy önkéntes 
csapat is, akik tisztán tartják a szekrényt, és naponta 
legalább egyszer meglátogatják és ellenőrzik az étele-
ket. Az elmúlt egy hónapban kialakult a tapasztalat az 
érdi dobozzal kapcsolatban, és megállapítható, hogy a 
rászorulók körében egyre népszerűbb, azonban a visz-
szatöltése akadozik, mert kevesen vannak, akik rend-
szeresen feltöltenék. Az Enni adok ételdobozok ötletét 
felkaroló Re-Formáló Egyesület ezért keresi azokat az 
érdi vállalkozókat, akik segítenének nekik. 

– Sajnos azt tapasztaljuk, 
hogy a kezdeti fellángolás 
után Érden is alábbhagyott a 
lelkesedés, de nem szeret-
nénk eljutni oda, hogy üres 
dísztárgy legyen a falon a 
dobozunk. A magunk részé-
ről komplett működő rend-
szerrel, önkéntes hálózattal, 
támogatókkal támasztjuk 
alá az ételdobozaink műkö-
dését, de szükségünk van 
további segítőkre, akik rend-
szeres adományaikkal segí-
tenék feltölteni az érdi do-
bozt – mondta érdeklődé-
sünkre Smudláné Fazekas 

Gitta, a Re-Formáló Egye-
sület elnöke. Hozzátette: Ér-
den is létrejött egy önkéntes 
csapat, akik rendszeresen 
főznek, naponta 18–20 adag 
főtt ételt tesznek a dobozba, 
ellenőrzik a lakosság által 
hozott adományokat és tisz-
tán, higiénikusan tartják a 
rendszert. – Sajnos elmúltak 
az ünnepek, elmúlt az embe-
rek adakozó kedve, és az óri-
ási lelkesedés után kevés 
élelmiszer jut az érdi doboz-
ba, ami nagyon népszerű 
lett, hiszen mindenki csak 
három dolgot vehet ki, vi-

szont naponta több tucat étel 
elfogy belőle. Azt szeret-
nénk, ha jelentkeznének 
olyan érdi pékségek, zöldsé-
gesek, esetleg kifőzdék, akik 
szívesen felajánlanák a nap 
végén megmaradt árujukat, 
amik egyébként másnap a 
kukában végeznék. Nem 
szükséges elhozniuk sem, az 
önkénteseink mindennap el-
mennének érte – húzta alá 
Smudláné Fazekas Gitta.

Az Enni adok ételdobozok 
a nap 24 órájában nyitva áll-
nak. Ezek non-stop elérhető 

műanyag szekrénykék, ame-
lyekbe bárki betehet tartós 
élelmiszert vagy ételt, a rá-
szorulók pedig naponta 3 da-
rabot kivehetnek belőle. Az 
egyesület első ételdoboza 
2017. augusztus elején indult 
Budapest XXII. kerületében. 
A visszajelzések nagyon jók, 
várakozáson felüliek. Az ér-
diek nagyon szeretnék, ha 
Parkvárosban is lennének 
Enni adok dobozok, amik-
nek már a helye is megvan, 
azonban a Re-Formáló 
Egyesület elnöke azt mond-

ta, hogy amíg nem áll be az 
Érdligeti doboznál a keres-
let-kínálat egyensúlya, ad-
dig nem akarják elindítani 
az újabb dobozokat, mert azt 
nem szeretnék, hogy a rá-
szorulók megszokják, ké-
sőbb pedig nem találnának 
benne semmit, mert nincs, 
aki töltse.

Önkéntesnek és támogató-
nak jelentkezni az alábbi tele-
fonszámon: 06 30 296 4361 
vagy e-mail címen lehet: refor-
malo.egyesulet@gmail.com.

QQ Ba Hajni

Ha beáll a kereslet és a kínálat egyensúlya az érdligeti doboznál, akkor Parkvárosban újabb dobozokat 
helyez ki a Re-Formáló Egyesület
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